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I MAGLE
ZJAWIA SIE

Proponuj kilka odrbnych obrazków wzitych z ycia. Pozornie nie mia-

j one ze sob nic wspólnego, dotycz przecie jake rónych wydarze.

Mora tych opowiastek jest jednak zawsze taki sam.

Wiele sów zachwytu wzbudzi tegoroczny Przegld Piosenki Aktorskie]

we Wrocawiu szeroko opisywany w prasie, równie i na aniach „MM",

cho w mniej entuzjastycznym tonie. Koledzy recenzenci na ogó zgodnym

chórem rozwodzili si, jakich to wspaniaych mamy piewajcych aktorów,

zwaszcza po koncercie galowym. Prym wioda tu telewizja, cho bya to

raczej goosowna teza, z udowodnieniem jej na konkretnym przykadzie

poszo ju znacznie gorzej. Bo w gruncie rzeczy piewajcym aktorem, a

zwaszcza aktork, mona by u nas bardzo atwo. Wystarczy wzi tzw.

ambitny tekst, najlepiej co z poezji i dorobi do tego skomplikowan

muzyk. Inna moliwo udziau w koncercie galowym to zaprezentowanie

jednej piosenki ze spektaklu macierzystego teatru, a e wiele scen dla

podreperowania kasy chwyta si za widowiska z muzyk, wic o dobór

stosownego repertuaru nie jest specjalnie trudno.

Tymczasem w piosence aktorskiej liczy si przede wszystkim osobo-

wo artysty. A o ni ju znacznie trudniej. Wiele naszch gwiazdek próbuje

j stworzy przy pomocy awangardowej kreacji, wyszukanej fryzury, dra-

pienego makijau, gdy tymczasem liczy si powinno to, co jest we wn-

trzu czowieka. A tam jedynie pustka...

I nagle zjawia si kto taki jak Micha Bajor, który zakada tradycyjny

smoking, wosy zaczesuje gadko do góry, na dodatek gos ma niewielki, a

mimo to od momentu wejcia na estrad potrafi zafascynowa publicz-

no. Jednym drobnym gestem doni, wyraa wicej ni tuzin panienek

wystpujcych przed nim i po nim.

Czy kto policzy, ilu muzyków przewija si przez estrad Saii Kongre-

sowej podczas kadego Jazz Jamboree? Trudne to zadanie. Zmieniaj si

nieustannie nazwiska i skady, muzycy za dwoj si i troj, stosuj róno-

rodne instrumenty, fascynuj publiczno skomplikowan aparatur tech-

niczn a mimo to po kilkunastu minutach, jakie upyny od ich wystpu

potrafimy zapomnie, co i jak grali.

I nagle zjawia si kto taki jak Bobby McFerrin, który ma do dyspozycji

tylko swe struny gosowe, a mimo to jego sposób czucia jazzu pamitamy

z pewnoci do dzi, cho by w Warszawie ju kilka miesicy temu.

*
Telewizja rozwija nieustannie produkcj rodzimych videoclipów lub jak

kto woli teledysków. I cho nasz firmowy video-klub stara si jak najsolid-

nlej reklamowa dziaalno twórców telewizyjnych w tej dziedzinie, trud-

no by z niej w peni zadowolonym. Nie chodzi tu, rzecz jasna, o porówna-

nia z Zachodem, co zreszt sama telewizja uatwia odbiorcy, wystawiajc

si na krytyk. Wiadomo, e moliwoci techniczne i finansowe s tu nie-

porównywalne.

W rodzimej produkcji teledysków drani mnie jednak wci panujca

sztampa operowania podobnymi pomysami, eksponowanie tych samych

wntrz. Uosobieniem luksusu jest stoeczny hotel „Victoria" ze szczegól-

nym uwzgldnieniem hotelowych wind i szklanych drzwi. Spoeczny acz

pozorny niepokój wielu tekstów maj wedug realizatorów dobrze odda-

wa rozmaite stare kamienice, odrapane mury, obskurne podwórka poka-

zywane a do znudzenia.

Kto powie - jaka muzyka, taki obraz. Zapewne jest w tym wiele racji.

Polski rock powiela cigle pewne schematy muzyczno-tekstowe, dlaczego

nie mieliby tego robi reyserzy i operatorzy dobierajcy to do takiej wa-
nie muzyki i takich wanie tekstów? Podejrzewam wszake, e kryje si za

tym wszystkim jednak gównie brak pomysów.

I nagle zjawia si taki kto jak Juliusz Machulski, który nakrci dwa

teledyski z udziaem grupy Kombi. A przecie muzyka tego wanie zespo-

u nie jest specjalnie inspirujca i mona jej zarzuci równie powielanie

pewnych wzorów, które kiedy przyniosy sukces. A mimo to teledyski

Machulskiego s nie tytko na tle rodzimej produkcji maymi dziekami sztu-

ki.

Zapewne Machulski jako twórca uznany mia do dyspozycji znacznie

wiksze rodki i moliwoci, by nakrci interesujce teledyski. Ale rzecz

naprawd nie polega wycznie na pienidzach i aparaturze. Trzeba mie
pewien pomys i umie go sprzeda.

Jak czsto zjawia si taki kto, kto potrafi nas zafascynowa? Niestety,

rzadko. Tzw. kultura masowa bywa podobna do produkcji masowej wic i o

osobowo w niej trudno. Ale moe zatem czciej powinnimy wymaga
profesjonalnego podejcia do uprawianej przez artystów sztuki? Cigle

mamy zbyt duo amatorów a za mao profesjonalistów. Niestety, bardzo

atwo mona zosta u nas „artyst".
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Pytanie godne waciwie finau

„Wielkiej gry": kto wymieni nazwi-

ska trzech polskich kompozyto-
rów, którzy nie przekroczyli pi-
dziesitki? Nie jest to przecie ani

Lutosawski, ani Penderecki, a na

obu mistrzach koczy si nasza
znajomo polskiej muzyki wspó-
czesnej. I nie dlatego, e brak ta-

lentów, po prostu my si tej muzy-
ki najzwyczajniej w wiecie boi-

my.

Oto prawdziwy paradoks sztu-

ki. Im wicej suchamy muzyki, bo
nadaj j nieustannie mass media,

tym mniej o niej wiemy. Zamknli-
my si w gronie uznanych war-

toci, wielkich nazwisk i poza ten

kanon nie chcemy wykroczy.
Czsto dziwio mnie, e ta sama
publiczno - pisze w swej ksi-
ce Jestem kompozytorem jeden z

klasyków XX w., Artur Honegger -

która wychwytuje nowoci w lite-

raturze czy malarstwie (choby
nie wiem jak szkaradnym), która

pragnie korzysta ze zdobyczy
wszystkich wynalazków, pozosta-
je niewzruszona, jak gdyby pozba-
wiona reakcji w jednej tylko dzie-

dzinie - w muzyce. W literaturze,

w teatrze nie dostrzega si lepe-
go uwielbienia dla klasyków...

Modzi czytaj Sartre'a a nie Vic-

tora Hugo, Chateubrianda czy
Zol, goni na nowe filmy, choby
byy niewiele warte... Tylko od mu-
zyki wymaga si jzyka liczcego
co najmniej sto lat.

Muzyka jest jedna, ale w tym
przypadku twierdzenie to si nie

sprawdza. Ta jake trafna diagno-
' za Honeggera dotyczy, rzecz jas-

na, muzyki nazywanej powan
cho w pewnym take stopniu i

jazzu, gdzie mimo rozwoju roz-

maitych kierunków i sporego zain-

teresowania nowymi prdami,
cigle stare, dobre standardy cie-

sz si wiksz popularnoci. W
muzyce rozrywkowej, w muzyce
pop liczy si oczywicie cige e-

patowanie odbiorcy nowoci.
Nowa kompozycja wypiera star i

tak krci si ten business. Ale

przecje identyczna sytuacja pa-

nowaa 200 czy 300 lat temu.

Haydn, Haendel czy Bach byli

kompozytorami popularnymi, od
których suchacze oczekiwali

cigle nowych utworów, tytuy

dawniejsze szy szybko w zapom-
nienie. I twórcy starali si spro-

sta zapotrzebowaniu, pisali

duo, powtarzali pewne wasne i

cudze, sprawdzone pomysy, byle

tylko suchacz by zadowolony.
Tak jak to dzieje si obecnie w
muzyce pop.

Natomiast wspóczesny kom-
pozytor tworzcy z myl nie o lis-

tach przebojów, lecz o salach fil-

harmonicznych ma ambicj zaska-

kiwania suchaczy absolutnie

now konstrukcj dwikow. Za-

powied prawykonania utworu

wspóczesnego jest zawsze wiel-

k niewiadom - co usyszymy
tym razem. Rozszerzya si znacz-

nie i skala kombinacji dwiko-
wych, i moliwoci techniczne z e-

lektronik wcznie, i poszczegól-

ne instrumenty wykorzystywane
s w sposób nieszablonowy. A
zwyky widz lubi przecie pewne
bardziej przystpne dla niego

wzory. Dlatego chtniej sucha
starych mistrzów ni dzie swych
rówieników.

Jest to pierwsza bariera, która

odcina nas od muzyki wspóczes-
nej, ale przecie nie jedyna. S
jeszcze inne, znacznie bardziej

przyziemne.

Muzyki wspóczesnej boj si
jake czsto sami wykonawcy, a

zwaszcza szefowie rozmaitych

placówek muzycznych, którzy w
programach koncertowych u-

mieszczaj j niechtnie. Powód
takiego postpowania jest bardzo
prosty do wyjanienia: lk przed

pust sal. Tworzy si zatem
bdne koo. Bardzo rzadko mo-
na usysze takie wyznanie, jakie

pado kiedy z ust znakomitego
interpretatora dzie wspóczes-
nych, Jerzego Maksymiuka: Oba-
wa przed brakiem publicznoci?
Pena sala to przywilej. Wystarczy,

e nieliczni docz si do mojej
drogi, a bdzie toju wiele. Nawet
30 suchaczy jest te wspania
publicznoci. Obawa, e trudne,

za trudne, e nie przyjd ludzie, to

tracenie moliwoci dziaania. Je-

li zastosujemy takie kryterium,

bdziemy sta w miejscu.

Umieszczenie swojego nowego
utworu w programie publicznego

koncertu stao si dzi gównym
zajciem modych kompozytorów.
Czy mona si wic dziwi so-
wom jednego z ciekawszych twór-

ców modego pokolenia Marcina
Baewicza (rocznik 1953), który w
wywiadzie dla „Sztandaru Mo-
dych" powiedzia niedawno z go-
rycz: Modzi kompozytorzy bar-

dzo czsto yj jeszcze mrzonka-
mi,e kto przyjdzie do nich, zain-

teresuje si kompozycjami, zapro-

ponuje wykonanie. Starsze poko-
lenie dobrze zdaje sobie spraw z
tych nadziei i w umiejtny sposób
nimi manipuluje. Stwarza si iluz-

je, okazuje faszyw dobro.
„Patrz, bierzemy twój utwór do
wykonania, zobacz, jak duo dla

CD NA STR. 4

Urodzia si w Nowym Jorku. W Stanach Zjednoczonych
dokonaa w 1979 roku pierwszych nagra, nie cieszyy si one
jednak powodzeniem. Kilka lat dziecistwa spdzia w RFN. W
1983 roku zamieszkaa w Monachium i tam nagraa pyt, któ-

ra przyniosa jej sukces.

Jennifer Rush pochodzi z rodziny o duych tradycjach mu-
zycznych. Jej matka jest pianistk, ojciec - piewakiem ope-
rowym. Dzisiejsza gwiazda otrzymaa staranne wyksztacenie
muzyczne; szkolia gos, uczya si gra na fortepianie I

skrzypcach. Ukoczya te kurs taca nowoczesnego. Od naj-

modszych lat marzyam o karierze estradowej - mówi - od
najmodszch lat wiedziaam te, e przygotowanie muzyczne
stanowi tej kariery warunek. Nie wyobraaam sobie piewa-
nia bez umiejtnoci gry na jednym choby instrumencie...

Jest wspókompozytork wykonywanych piosenek - nieco
romantycznych, efektownie zaaranowanych na orkiestr, ta-

kich jak 25 Lovers, King Oflce, Destiny, If You're Ever Gonna
Lose My Love czy najpopularniejsza - The Power Of Love.
Wspótwórc repertuaru Jennifer Rush jest m.in. Gunter Men-
d, zarazem producent jej nagra.

Dfa zachodnioniemieckiego oddziau firmy CBS piosenkar-
ka nagraa dotychczas dwa albumy - Jennifer Rush (1984) i

MoW/i' ' (1985). Pocztkowo pyty te miay si ukaza tylko w
RFN, nikt bowiem nie spodziewa si, e mog odnie suk-
ces midzynarodowy. Tymczasem utwór The Power Of Love
dotar na sam szczyt brytyjskich list przebojów; take w Sta-

nach Zjednoczonych, gdzie do jego spopularyzowania przy-

czynia si australijska grupa Air Supply, cieszy si powodze-
niem. Jennifer Rush twierdzi, e ona sama wierzya w sukces
od pocztku. Mówi: mao jest piosenkarek, które naprawd
potrafi piewa.
Ma szans wielkiej, midzynarodowej kariery; czas pokae,

czyj wykorzysta, (ww)
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ciebie robimy". I biedny kompozy-

torze Bóg wielakizaszczytuwaa
to, co powinno by zupenie natu-

ralne, co mu si po prostu nale-

y-
Jak zatem przetama ten krg

nieufnoci i wród odbiorców, i

wród wykonawców? Moe nie

byoby to a takie trudne, gdyby-

my potrafili muzyk wspóczesn
umiejtnie propagowa. Aie z tym

wtanie s jeszcze wiksze trud-

noci,

Co pewien czas organizowane

s rozmaite festiwale, które mo-

na by nazwa dniami dobroci dia

yjcych kompozytorów. Nie pod-

waajc absolutnie celowoci ta-

kich imprez, warto jednak zwróci

uwag na fakt, e atrakcyjna rek-

iama powinna by ich mocn stro-

n. Tymczasem z reguy bywa ich

saboci. Nie zawsze z winy or-

ganlzatorów. W maju odbyway si
na przykad Warszawskie Spotka-

nia Muzyczne, których gównym
celem miao by zaprezentowanie

najnowszego dorobku stoecz-

nych twórców. Do ostatniego nie-

mal dnia przed rozpoczciem im-

prezy nie wiadomo byo, czy dru-
Karnia zazy aosi«rwtyc puuima-

cj zawierajc szczegóowe
dane i o kompozytorach, i ich

dzieach, cho materiay zoono
kilka miesicy wczeniej. O atrak-

cyjnych plakatach, innego typu in-

formatorach nie mogo by ju
mowy. I nie byo w tym nic nad-

zwyczajnego. Podobne sytuacje

zdarzaj si na kadym festiwalu.

Szczegóowe noty biograficzne,

charakterystyki poszczególnych

utworów s waciwie rzecz u

nas nieznan.

Czy mona zreszt domaga
si takich rarytasów wydawni-

czych, skoro nie nadamy nawet

z nutami? O tragicznej sytuacji

Polskiego Wydawnictwa Muzycz-

nego, gtównej naszej oficyny wy-

dawniczej mówiono take i na fo-

rum Narodowej Rady Kultury, ale

niewiele z tego wyniko. Opónie-
nia cyklu produkcyjnego szcze-

gólnie dotkliwie dotykaj wanie
kompozytorów tworzcych w
chwili obecnej. Jeszcze tak nie-

dawno na wydanie partytury cze-

kao si kilka miesicy, obecnie

za kilka lat. A przecie chodzi o

utwory, które powinny zosta
szybko rozpropagowane, o mate-

riay, do których wykonawcy mu-

sz mie atwy dostp.
Nie ma równie u nas rozpo-

wszechnionego zwyczaju, by wy-

dawnictwa (obok PWM muzyk
zajmuje si przecie Agencja Au-

torska, a od niedawna „Pomorze"

w Bydgoszczy) zajy si take
dziaalnoci promocyjn, by byy
zainteresowane inwestowaniem w
poszczególne utwory. To rzecz o-

placalna, mona na niej równie
zarobi. Na caym wiecie rozpo-

wszechni si ju zwyczaj, e do

partytur doczanes kasety z na-

graniem danego utworu, gdy jest

to konieczno rynkowa, jakiej

wymagaj powane instytucje zaj-

mujce si upowszechnianiem

muzyki. U nas jest to obyczaj ab-

solutnie nieznany, aie czy mona
si temu dziwi, skoro przemys
fonograficzny nie interesuje si
muzyk wspóczesn? Pyta, ka-

seta, a w niedalekiej przyszoci

videokaseta powinna by podsta-

wowym materiaem promocyjnym

równie atrakcyjnym zarówno dla

profesjonalistów, jak i dia zwy-

kych melomanów. Niestety, nikt

sobie z tego nie zdaje sprawy. Mu-

zyka wspóczesna utrwalona na

pycie iub tamie umoliwiaby

take jej ekspansj i do innych

dziedzin sztuki. Z takich nagra
chtnie przecie korzystaj chore-

ografowie, reyserzy filmowi czy

teatralni, có z tego, kiedy nagra
tych nie ma.

Co zatem nam pozostaje, gdy

brak zarówno chci (wród su-

chaczy i mecenasów) 1 moliwoci
(ju tylko u mecenasów)? Jedno

chyba mona by byo zrobi - pro-

wadzi mdr edukacj, przyci-

ga suchacza do muzyki wspó-
czesnej. Jeli potrafi on przebrn
przez zawioci literatury wspó-
czesnej, jeli pragnie obejrze a-

wangardowy spektakl teatralny,

jeli pasjonuje si komputerem,

jeli wreszcie tysice modych lu-

dzi aprobuj atonaino i inne po-

szukiwania awangardowe niektó-

rych odmian rocka lub jazzu, czyw
takim razie muzyka wspóczesna

jest rzeczywicie zbyt trudna.

Trudno w to uwierzy. Trzeba tylko

do tej wanie muzyki przekona i

zachci. Ba, ale kto ma si tym

zaj? Chtnych, niestety, nie wi-

da.
Oczywicie, naleaoby w tym

miejscu powiedzie, i jest to

podstawowy obowizek krytyków.

Tylko e z ich umiejtnociami
jest, niestety, nie najlepiej, a zna-

komita wikszo ludzi zajmuj-

cych si objanianiem muzyki, na

dzieach powstajcych obecnie

take si nie zna. Krytycy uciekaj

zatem do egzaltowanych opisów
paraliteracklch, do popisywania

siwasn erudycj lub zasypywa-

nia odbiorcy szczegóami biogra-

Rczno-historycznymi. Brakuje im

natomiast umiejtnoci odpowie-

dzi w prostych sowach na pod-

stawowe pytanie - jak naley ro-

zumie t muzyk, jak mona w
niej odnale nasze wasne
wspóczesne problemy, niepokoje

i lki, radoci i smutki.

A od tego trzeba waciwie za-

cz. Od mdrej dziaalnoci edu-

kacyjnej i popularyzatorskiej pro-

wadzonej nie z myl o kolegach

muzykologach, ale o przecitnym

suchaczu. Jest to potrzebne i od-

biorcom, i samej muzyce, i oczy-

wicie twórcom. Nasza znakomita

kompozytorka Joanna Bruzdowlcz

powiedziaa kiedy w rozmowie z

red. Ew Soifsk: Twórca nie ist-

nieje poza swoj epok, spoe-
czestwem, w którym yje. Jest o-

kiem tego spoeczestwa, bo wi-

dzi gbiej i dalej. Jeeli nie ma
kontaktu z otoczeniem, nie rozwi-

nie si.

Mozart mówi bardzo czsto:
Nic mi wicej nie potrzeba, tylko

kochajcie mnie. Artyci, którzy nie

maj kontaktu z publicznoci, po
prostu zasychaj w swojej samot-

noci.

JACEK MARCZYSKI

IDo
niedawna publikacje na te-

mat muzyki rockowej zamiesz-

czane w popularnych tygodni-

kach byty tylko dwojakiego ro-

dzaju. Albo krytykowano bezli-

tonie ca t twórczo, za

punkt wyjcia biorc dobrane

tendencyjnie teksty oraz festi-

wale rockowe pojmowane jako

imprezy rujnujce moralno
nastolatków i rozsiewajce rónego ro-

dzaju dewiacje, albo instruowano muzy-

ków, jaki repertuar maj tworzy, a za

pozytywny przykad stuy Shakin'Dudi

ze swoimi rock'n'rollowymi pastiszami.

W kocu jednak pojawiy si inne próby

nawielenia problemu „rock a sprawa

polska".

O co wic chodzi? Chyba o totalne

ogupienie spoeczestwa. Proponuje si

bowiem listy przebojów (PR III, TV- 1, TV-

2), reklamuje idiotyczne utwory w stylu

Papa Dance, „Diamentowego kolczyka"

czy taczcego Murzyna Bambo. O war-

tociowych grupach cisza. Nie przypad-

kiem radiowa prezentacja tzw. Zotej

Dziesitki z Jarocina zaczyna si od naj-

mniej ciekawego i charakterystycznego

dla grupy utworu. Nagle pojawia si on

na listach i na tym prezentacja zespou

si koczy. Tak byo w przypadku grup

Hak, Siekiera, Dzieci Kapitana Klossa.

Podobnie prezentowano Klausa Mitffo-

cha, Izrael, Kult. Najbardziej wartociowe

utwory Aya RL take nie byy puszczane

w radiu, nie mówic ju o zespoach pun-

kowych - napisa niedawno publicysta

„Walki Modych".

Mona zastanawia si, czy wszystkie

poczynania nowych grup zasuguj na a
tak emocjonaln obron i tak duy kredyt

zaufania, ale - ogólnie biorc - opisane

zjawisko jest faktem. Dlatego szczególn

(i bardzo cenn) rol odgrywa Tonpress-

KAW - jedyna wytwórnia fonograficzna,

która regularnie, cho do wycinkowo,

dokumentuje poczynania modzieowych

wykonawców dopiero zaczynajcych ar-

tystyczn karier lub nie majcych szans

na przelizgnicie si przez radiowo-te-

lewizyjne sitko.

W dziedzinie dystrybu-

cji pytek-singlt Ton-

pressu panuje dziwna

sytuacja. W Warszawie

mona je kupi tylko w
firmowym sklepie w
Pasau ródmiejskim i

ledwie kilku „empi-

kach". Cay handel jak-

by nie jest t tonpres-

sowsk ofert zainteresowany. Gdy opa-

da rockowa euforia, zmala ogólny popyt

na pyty, a kilka mniej ciekawych pozycji

z poprzednich lat nie rozeszo si - wy-

starczyo, aby przestay pyn zamówie-

nia. Sprzedawcy nie maj zaufania do

czego, czego nie znaj z radia i telewizji.

A jeli nawet zobacz który z zespoów

na szklanym ekranie i tak nie ma to wik-

szego znaczenia, bo zdyli ju sobie za-

pamita krc opini o „kocu roc-

ka". Gdyby nagle zmienili zdanie i zdecy-

dowali' si zaryzykowa, Tonpress obar-

czony take innymi obowizkami poza

popularyzacj muzyki modzieowej - nie

byby w stanie zareagowa na zamówie-

nie z odpowiedni szybkoci.

W rezultacie mamy smutny paradoks.

Jeli ju gdzie pojawi si pytki Siekie-

ry, Tiltu, TZN-Xenny, Republiki, Azylu P. i

innych, natychmiast s wykupywane, ale

rockowa produkcja Tonpressu jest za-

groona z powodu... braku zapotrzebo-

wania.

Perypetie naszych wytwórni fonogra-

ficznych z sieci handlow, która swoimi

zamówieniami okrela wysoko naka-

du pyt rockowych, to tylko wycinek wik-

szej caoci. Nasz rozrywk, kultur po-

pularn od lat rzdz skrajnoci. Z równ

atwoci szermuje si argumentami e-

konomicznymi, co artystycznymi. Scena



muzyki rozrywkowej jest zdestabilizowa-

na, a rock cigfe jest na niej kopotliwym
- ostatnio coraz rzadszym - gociem.

Nie idzie przecie o to, aby tego ro-

dzaju twórczo staa si wszechobecna
(jak byto kilka lat temu). Aie obecnie.- w
czym maj swoj „zasug" równie zbyt

ostroni organizatorzy ycia koncertowe-

go - sytuacja jest alarmujca: moe do-

prowadzi do zupenego wyrugowania

muzyki rockowej, skazania jej na nieofi-

cjalny byt, a przecie chyba nie do tego

naley dy.
Nie wszyscy chc pamita, e rock

take u nas sta si czci modzieowej
kultury. Nerwowe poszukiwania „zamien-

nika" s a nazbyt widoczne. Nie mam
nic przeciwko piewajcym aktorom, mu-
zyce disco i jazzowi, aie czy musz one

zajmowa obszar wczeniej rezerwowa-

ny w radiu i TV dla rocka? Przykadem z

ostatniej chwili jest ograniczenie czasu

antenowego dla muzyki rockowej w naj-

chtniej dotd suchanym przez modzie
III Programie PR. Obawiam si, i mamy
do czynienia z nieprzemylanym „wyci-

szeniem" modzieowej twórczoci. 0-

czywicie, konieczne s pewne kryteria

klasyfikacji i oceny, niezbdna jaka se-

lekcja, ale to co si dzieje, przypomina

przysowiowe „wylewanie dziecka z k-
piel" lub wciskanie go w zbyt ciasne

ubranko. Jeli nawet te haaliwe - do-

sownie i w przenoni - produkcje zbyt

wolno nabieraj oryginalnoci lub godz
w niektóre gusty, nie da si take ukry,

e na pewno wzbogacaj propozycje na-

szej estrady.

Jeli by zastosowa równie surowe

kryteria, jakim coraz to bywa poddawana
nasza muzyka modzieowa, w stosunku

do rodzimej pop-music (tworzonej prze-

cie przez profesjonalistów!), to okazao-

by si, e niewiele piosenek zasuguje na

emisj lub nagranie pytowe. Zreszt wal-

ka z rockiem przysania pewien niepoko-

jcy fakt: fatalny stan bardziej tradycyjnej

muzyki rozrywkowej, która od czasu do

czasu miewa swoje szlagiery w rodzaju

Chaup, lecz zupenie nie przystaje do o-

becnego poziomu europejskiego; na

ogó brzmi archaicznie i bezstylowo.

Istot rocka i jego motorem jest autor-

ska twórczo muzyczno-sowna, I dlate-

go mona dosta gsiej skórki syszc o

„bankach tekstów" tworzonych przez fa-

chowców dla modych grup. Jakby miay
wróci lata szedziesite, gdy big-bea-

towi idole wypiewywali banalne sowa
pisane przez kilku zawodowych tekcia-

rzy, podszywajcych si bez skrupuów

pod róne „emploi". Cigle strasz takie

oto opinie o rocku: niech ju sobie graj,

ale czy musz to robi tak gono? Po co

im ta caa aparatura? Czy musz tak

dziwnie wyglda? I dlaczego piewaj
takie dziwaczne teksty?

Mona znów czyta w prasie o mena-

erach ogupiajcych modzie, lansuj-

cych zespoy, które narzucaj nastolat-

kom obce gusty. Rocka nie wymylono,
niestety, w Polsce. Na Wgrzech i w NRD
te nie, lecz tam jako nikt nie neguje

potrzeby istnienia tej muzyki i respekto-

wania nowych mód muzycznych.

Rock to co wicej ni moda. Nie jest

te fenomenem pojawiajcym si w cza-

sach kryzysowych. Liczy ju blisko 30 lat,

jest gatunkiem estradowym i ma wasn,
specyficzn estetyk. Ale u nas trzeba o

tym raz po raz przypomina, a niedugo

ju moe nie by powodu do tego nie-

wdzicznego zajcia.

Pewien muzykolog

odkry na amach
„Przegldu Tygod-

niowego", i dzi-

siejszy rock jest

waciwie muzyk
bez muzyki. Przy in-

nej okazji ze z w
oku wspomina
Skaldów, którzy wy-

konywali wyrafinowane piosenki, upra-

wiali interesujce - nawet dla bardzo wy-

robionego odbiorcy - poszukiwania styli-

styczne. Ale nie byoby Skaldów, gdyby

nie zaistnia u nas wczeniej rock'n'roll i

gdyby nie kopiowano amerykaskiej

sweet musie (bd co bd Jacek Zieli-

ski zawdzicza sw charakterystyczn

manier wokaln piosenkarzowi Perry

Como).

Skaldowie nie byli. oczywicie, grup
rockow. Tylko korzystali czasami z roc-

ka i uywali charakterystycznego dla in-

strumentarium. Jednak mogli uksztato-

wa si w swej postaci tylko w ówczes-

nej atmosferze, atmosferze swoistej „re-

wolucji" w muzyce rozrywkowej, sprowo-

kowanej przez wiodcych na wiecie wy-

konawców modzieowych.
Rock nie byby rockiem, gdyby nie

zmienia si cigle. I nie jest nigdzie po-

wiedziane, e musi by to rzeczywisty

rozwój muzyczny. Na ogó dochodzi do

„naskórkowych", wrcz pozornych

zmian. Ostatnio w wiatowym nurcie tej

muzyki panuje zupenie niejasna sytua-

cja (swoj drog nie inaczej jest w jaz-

zie!). A wic egzystuj rockowe style wy-

ksztacone na przeomie lat szedzie-
sitych i siedemdziesitych, trwa punk-

rockowa ekstrema z jej nowofalowymi

mutacjami, a zarazem mamy zalew pio-

senek w równym stopniu kojarzcych si
z nowoczesn pop-music. Niewielu jest

pierwszoplanowych artystów, cae zjawi-

sko trudno poddaje si jednoznacznym

podsumowaniom. Ale mona zauway,
e ciar rockowej twórczoci przesun
si na teksty, nowe brzmienia instrumen-

talne i efekty aranacyjne. Muzyka albo

suy jak najbardziej sugestywnemu,

chwytliwemu wyartykuowaniu warstwy

sownej, albo - jeli jest bogatsza, bar-

dziej „samodzielna" - obraca si w kr-

gu rozwiza melodycznych i harmonicz-

nych, dobrze ju znanych z przeszoci

rozrywkowej estrady.

Rzeczywicie, dzi rock moe czsto
wydawa si muzyk bez muzyki, ale nie

powód to, aby go deprecjonowa i my-
le kategoriami: Beethoven lepszy iub

czeka na nowego Hendrixa. W sferze

muzycznej twórczo ta - przecie w
znacznej mierze amatorska bd o ama-
torskiej genezie - polega na odkrywaniu

dawno ju odkrytego. Jednak po swoje-

mu, troch inaczej.

Wydane w ostat-

nich miesicach

single Tonpressu

s istotnym przy-

czynkiem do ro-

zwaa nad kon-

dycj polskiego

rocka. O Lombar-

dzie czy Republi-

ce nie bd tu pi-

sa. Cho zespoy te dotkny take ko-

poty nkajce ca nasz muzyk mo-
dzieow - maj ju okrelon pozycj i

znaczny dorobek fonograficzny, take
dziki innym firmom. Ogranicz si do
grup, które znamy dotd tylko z tonpre-

ssowskich maych pyt; do uwag na te-

mat „drugiego planu" polskiego rocka,

które nasuwaj si po wysuchaniu tych

nagra.



Uwagi te - chocia z koniecznoci wy-

rywkowe - pozwalaj podway opinie,

które zdyy ju przylgn do nowego

polskiego rocka dziki „specjalistom"

zadowalajcym si przypadkowym su-

chaniem audycji muzycznych lub wizyt

na kilku koncertach.

OPINIA PIERWSZA: PANUJE
BEZMYLNE IMITATORS-
rwo.
Przypadek zespoów Aya RL, Woo Boo

Doo i Rendez Vous wykazuje, i w tle

kilku „sprawdzonych" gwiazd rockowych

s u nas formacje poszukujce wasnego

stylu. Kada z trzech wymienionych grup

ma inne podejcie do tej sprawy, nagra-

nia kadej z nich prowokuj do innych

refleksji.

2 zespoem Aya RL wie si wiele

sprzecznoci. Grupa - mimo zakóce w
radiowej promocji swych piosenek i nie-

komercyjnego podejcia - dorobia si.

kilku niekwestionowanych szlagierów,

poczwszy od Skóry. Najnowszy, trzeci

ju z kotei singel tego tria, wzbudza po-

dobne wtpliwoci, co wczeniejsze do-

konania. Niewtpliwie Aya RL idzie was-

n drog, ale repertuar jej jest zbytnio

wyspekulowany i- oparty na kruchym

kompromisie; Igor Czerniawski stara si

jakby ukry swe przywizanie do obiego-

wych zwrotów melodycznych spod zna-

ku pop-music i skonno do „niemod-

nego" rocka a la Manfred Mann, nato-

miast Pawe Kukiz - przytumi swój

punk-rokowy temperament. W rezulta-

cie za fasad nowoczesnych, elektro-

nicznych brzmie i w klimacie artystycz-

1 eksperymentu rzadko kiedy poja-

wia si nowa jako. Piosenka Nie zosta-

wi ze wspomnianej pyty ma subteln,

zabarwion iatynosko melodi, która nie

zbyt przystaje do agresywnego ujcia in-

strumentalnego (toporna partia perkusji

waciwie rujnuje utwór!). W Pogo i,

zgodnie z tytuem na pierwszy plan wy-

suwa si niby-punkowa ekspresja. „Mar-

szowe" Pogo II zawiera natomiast zbyt

wiele efektów i nie pozostawia wtpli-

woci, i mamy do czynienia z udziwnia-



niem na si. Teksty nie maj równego

poziomu: dramatyczna deklaracja non-

konformizmu (Pogo I) i wiadectwo de-

speracji wynikajcej z ulegania presjom

dorosego wiata (Pogo ///mog przeko-

nywa. Gdy pojawia si wicej liryzmu

(Nie zostawi), wkrada si, niestety, ba-

na sowny, cho i moe ch ucieczki

przed yciow depresj jest naprawd o-

sobistym pragnieniem autora.

Eklektyzm repertuarowej oferty grupy

Aya RL moe irytowa, ale muzykom nie

mona odmówi prawdziwych ambicji.

Jeli ju si poszukuje - bywa, e niekie-

dy si bdzi.

Uprawianie wasnej twórczoci rocko-

wej jest bardziej skomplikowan spraw
ni mogoby si zdawa. wiadczy o tym

singel Woo Boo Doo. Zespó, pomylany
jako alians modych jazzmenów z forma-

cji Tie Break i „weteranów" z Krzaka, mia

i.

lik

pono wnie do naszej muzyki modzie-

owej sporo mobilizujcego zamtu. Jak

dotd nic si takiego nie stao i to chyba

nie tylko z powodu trudnoci organiza-

cyjnych. Singel Ja mam fioa/Znowu nic,

prezentujcy pierwotny skad Woo Boo
,

Doo potwierdza, e grupa miaa dobre

rzemioso wykonawcze, wypracowaa

wasne brzmienie (gównie dziki intere-

sujcemu potraktowaniu sekcji dtej). Z

drugiej jednak strony biorc: próba omi-

nicia obowizujcych w obecnym rocku

szablonów lub zakpienia z nich {refren Ja

mam fiota jakby parodiujcy Lady Pank)

przyniosa muzyk niezbyt spójn i opa-

trzon wtpliwie „zwariowanymi" teksta-

mi. Mam, oczywicie, wiadomo, e
dwie kompozycje nie mówi caej praw-

dy o Woo Boo Doo, zespole wypadaj-

cym ciekawiej w trakcie koncertów.

Natomiast dwie dotd opublikowane

pytki Rendez Vous wiernie oddaj wize-

runek tego zespou. Jego liderowi, Zie-

mowitowi Kosmowskiemu - niegdy

prowadzcemu formacj Brak, z któr

wypiewywa prowokujce piosenki w
rodzaju Pokolenia- udaje si dzi godzi
dwie do rozbiene inspiracje: The

Doors i The Police, nie popadajc przy

tym w mechaniczne naladownictwo.

Dobrze ilustruje to drugi, zreszt lepszy,

singel. Le bez stów ma melodi mogc
budzi skojarzenia z typem prostej pio-

senki, pojawiajcym si na pytach

Doors, Kosmowski piewa w manierze

zblionej do Jima Morrisona. Tekst sta-

nowi jak parafraz charakterystycznej

dla Morrisbna konwencji. Natomiast

Kradnij mnie w aranacji, w caej aurze

dwikowej ju wyranie nawizuje do

Police, za sowa maj w sobie adunek

narcyzmu a la Morrison. Kosmowski two-

rzc nieskomplikowany repertuar (i d-c chyba do zawojowania rynku) nie tra-

ci poczucia rockowej stylistyki i wiado-

moci wasnych ogranicze. O ile uda

mu si unikn monotonii i autoplagia-

tów - jest na dobrej drodze do wypraco-

wania wasnego stylu.

OPINIA DRUGA: PUNK-
ROCK NIE MA ADNEJ WAR-
TO/.

Dziki Tonpressowi kolejne zespoy

rozbudzajce wielkie emocje wród an-

tagonistów rocka i czci modej publicz-

noci, doczekay si swoich pierwszych

pyt. TZN-Xenna wypada dokadnie tak,

jak mona si byo spodziewa po uwai-
" nym wysuchaniu koncertu tej grupy.. Mu-

zyka i wykonawstwo mieszcz si w
punk-rockowym szablonie (cho cilej

biorc Ciemny pokój jest bardziej „arty-

styczny" i „piosenkowy" ni Dzieci z

brudnej ulicy). Tematem tekstów jest o-

czywicie frustracja, poczucie bezna-

dziejnoci i osamotnienia: Me ma dni,

nie ma nocy, znamy tylko ciemny wiat.,.,

Oni udaj, e myl o tobie Ud., itp. W
sumie nie ma nic enujco gupiego czy

nieudolnego. Jest maniera, która od lat

utrzymuje si u nas na estradach niektó-

rych klubów modzieowych. I dobrze, e
z tak jej próbk mona wreszcie zapo-

zna si z pyty, Tym bardziej i TZN-

Xenna robi swoje kompetentnie i stylo-

wo, chocia nie ma polotu Dezertera.

Siekiera - jeszcze niedawno najbar-

dziej punkowa z grup punkowych - stara

si odej od wsko pojmowanego

punk-rocka. Po wysuchaniu singla zrea-

lizowanego dla Tonpressu trudno jesz-

cze powiedzie, dokd udao si zespo-

owi dotrze, ale bez wtpienia próbuje

on artystycznych poszukiwa. Misiowie

puszyciz „tekstem" ograniczajcym si
do Szewc zabija szewca, bum tarara,

bum tarara to co, co wzio si z ducha

punkowej prowokacji. Moe jednak ma
take pewien zwizek z lektur Witkace-

go, a na pewno warto zwróci uwag, e
struktura rytmiczna tego motorycznego

utworu jest stosunkowo urozmaicona. Z
kolei w Jest bezpiecznie stykamy si z

do wieym jak na ten rodzaj muzyki

pomysem. To muzyczne oparte na jed-

nej funkcji gitarowej, jakby operuje efek-

tem burdonu. „Jaowo" takiego grania

prawem kontrastu podkrela atmosfer

recytowanego tekstu, w którym za pomo-
c niewielu sów udao si przekaza o-

gromny niepokój, wrcz przeraenie; z

przyczyn, których mona si tylko mgli-

cie domyla, Siekiera docza wic do
grup przypominajcych, e za pomoc
bardzo prostych rodków i kontrolowa-

nej ekspresji daje si w rocku osiga
wielkie napicie emocjonalne, które

samo w sobie okazuje si pewn warto-

ci.

OPINIA TRZECIA: TRZEBA
POSTAWI NA BEZPRETEN-
SJONALNE PRZEBOJE MtO-
DZIEOWE,

Nagrania Tonpressu potwierdzaj

co t co daje si ogólnie dostrzec: zespo-

y nastawione na wpadajce w ucho pio-

senki i chcce „bezkonfliktowo" przeni-

ka na listy przebojów, nie maj nic god-

nego uwagi do zaoferowania. Wemy
przykad grup Roxa i ZOO. Pierwsza z

nich -dc do nowoczesnej pop-mustc
- zadaje sobie trud ujmowania w do
bogate aranacje nijakich i przesadnie

konwencjonalnych piosenek (Ostatni raz,

Rajskie ogrody), a zarazem pawi si w
treciowym i stylistycznym banale (w ro-

dzaju: Znowu kto obieca ci kosz kwia-

tów, rajskie dni). Natomiast ZOO w utwo-

rach Wszystko zacznij jeszcze raz i Zno-

wu mam luz bardziej trzyma si rockowej

stylistyki - pozostajc w krgu amery-

kaskich fascynacji z pocztku lat sie-
*

demdziesitych, ale propozycje zespou
waciwie dyskwalifikuje brak choby
przecitnie uzdolnionego wokalisty. Jak-

by tego byo mao - pogodne teksty

mog jey wosy na gowie. S w nich

„pereki" jak: to nie czas mówi pas i

silenie si na jzyk modzieowy, w do-

datku raczej nie najnowszej daty: znowu

mam lab, zacieram graby. W sumie

wprost relikt epoki big-beatu.

Wtpliwy dowód, e mona dziaa,

jakby si nic nie zdarzyo na modzieo-
wej estradzie w cigu ostatnich dziesi-

ciu lat? A moe dowód przezornoci?

WIESAW KRÓLIKOWSKI

JgA m̂\ zy kto z bywalców i snobów

AWk |H pamita dzi jeszcze nazwisko

^H^^^ Wojciecha Kocyana? Najmtod-

^bST szy z uczestników polskie; eki-

fWf py, przepad po II etapie X! Kon-HH kursu im. F. Chopina. Bya to

^^^L jedna z tych decyzji Jury, nad
którymi zaciekle dyskutowano

I w kuluarach. Czas wygasi emo-
^^^H cje, a w pamici pozostay tylko

nazwiska wybraców losu. Ci; którzy suchali Ko-
cyana wczeniej, ubolewali, e konkursowa trema

nie pozwolia mu na demonstracj peni moli-
woci.

Wojciech Kocyan wróci do Katowic, na I rok

studiów u prof. Andrzeja Jasiskiego. Ju w mie-

sic po Konkursie podczas Tarnowskiego Ty-

godnia Talentów, da recital tak byskotliwy, tak

wierny chopinowskiemu zapisowi, a zarazem pe-

en twórczej inwencji interpretatora, e niektórzy z

laureatów Konkursu - gdyby go syszeli - poczu-
liby si pewnie zawstydzeni ... W marcu tego roku
- uczc si, a zarazem niemao koncertujc i na-

grywajc - Kocyan skoczy 20 lat, ale w sensie

dojrzaoci artystycznej przekroczy nieporówna-
nie wysze progi. Da tego dowody w Opolu,

gdzie miesic póniej, z orkiestr tutejszej Filhar-

monii, wykona Fantazj Wgiersk F. Liszta.

Gra penym, potoczystym dwikiem; skupio-

ny a zarazem swobodny i pewny obranej drogi

interpretacji utworu. Ta pewno siebie zbijaa

nieco z tropu orkiestr, w której poszczególne

grupy instrumentów z trudem staray si - 1.

wspóbrzmie ze sob, 2. nady za batut To-

masza Lidy, 3. wspi si ku poziomowi solisty.

Wojciech Kocyan zaprezentowa w Opolu znako-

mity warsztat i niema wyobrani artystyczn.

Jest to przykad nadzwyczaj krzepicy na tle

przygnbiajcego obrazu modej polskiej piani-

styki.

- Czy wybierasz si na koncert? Czy wiesz,

kto dzisiaj bdzie gra w sali twojej szkoy? Jaka

impreza muzyczna odbywa si w tych dniach w
Opolu? - pytaam uczniów Pastwowej Szkoy
Muzycznej, w której odbyway si koncerty II O-

pofskich Prezentacji Modych Muzyków*). Budy-

nek tutejszej Filharmonii pozostaje od lat w chro-

nicznym remoncie.
- Nie wiem ... Co syszaem ... Chyba nie pój-

d ... - odpowiadali najczciej, chocia organi-

zatorzy imprezy oblepili afiszami cae miasto. I

rzeczywicie - na sali wypenionej w jednej trze-

ciej siedziao podczas koncertów czworo, cza-

sem szecioro uczniów. Inni nie odczuwali po-
trzeby kontaktu z muzyk ani chci osobistego

poznania starszych, bieglejszych w sztuce kole-

gów.
Bya zupenie szczególna - by moe niepow-

tarzalna - okazja podsuchania i podpatrzenia

niuansów sztuki interpretacyjnej tych sporód
modych muzyków z caej Polski, którzy wyroli,

ponad przecitno. Uczestniczyli w konkursach,

byli nagradzani, wielu przywiozo nawet midzy-
narodowe laury. Taka jest bowiem idea imprez

promocyjnych, organizowanych przez Krajowe.

Biuro Koncertowe wspólnie z lokalnymi wadzami
kultury, aby publicznoci w caym kraju da szan-

s obcowania z najlepsz muzyk w wykonaniu
najzdolniejszych modych artystów.

! co? Artyci przyjedaj i ... graj do pustych

krzese. Modzie muzyczna i jej pedagodzy za-

chowuj si zgodnie z samobójczym a tak po-

wszechnym dzi schematem: to, co jest (bdzie)

moim zawodem nie jest przedmiotem moich

zainteresowa. Muzyk to ja odwalam na lek-

cjach, a potem dajcie mi z ni wity spokój!

I tak rosn zastpy ludzi z dyplomami, ale bez
pasji. Muzyków, którzy nie cierpi grania, archite-

któw, obojtnych na szpetot zabudowanej prze-

strzeni, lekarzy, którym pacjenci przeszkadzaj w
„wypenianiu obowizków".

Niektórzy wyamuj si z tego schematu. yj
twórczo: pracuj, poszukuj, staj w szranki pro-

fesjonalnej rywalizacji. Wyrastaj ponad przecit-

no. A gdy gotowi s dzieli si z innymi tym, co
wypracowali w ogromnym trudzie - bo przecie
kady zawód, a artystyczny w szczególnoci, na-

biera znaczenia dopiero w odbiorze spoecznym
- wówczas dostrzegaj wokó siebie pustk i o-

bojtne milczenie.

Dotyczy to nie tylko potencjalnych odbiorców.
Bywa tak, e ci, od których zale decyzje orga-

nizacyjne i propagandowe czyni wiele, by wy-
tworzy pustk wokó imprezy, która mogaby
sta si wydarzeniem. Np. w kalendarium pol-

skiego ycia artystycznego na rok 1986 resort

kultury pomieci nawet spotkania hodowców ka-

narków - nie znajdujc ani jednego wiersza dla

zaanonsowania szerszej publicznoci II Opol-

skich Prezentacji Modych Muzyków.
Kto przegra w konkurencji z kanarkami, mimo

i warto szuka go na afiszach- koncertowych,

poniewa ju dzi stanowi artystyczn indywi-

dualno?
Tu obok Wojciecha Kocyana postawiabym

modziutk, 17-letni skrzypaczk Dorot Ander-

szewsk. Ta rudowosa osóbka o niemiaym u-
miechu zagraa Koncert A-dur, op. 8 M. Karowi-

cza z wielk precyzj i starannoci. Pikne
brzmienie, miae podejcia do najtrudniejszych

partii utworu - ho, ho, gotowa nam panna Ander-

szewska pój w lady kilku wspaniaych dam,

które rozsawiy polsk wiolinistyk na caym
wiecie! I oby tak si stao.

Dobre - a nawet znakomite - pocztki Dorota

ma ju za sob. Kilka lat ycia spdzia we Francji,

gdzie uczya si muzyki w Conservatoire National

de Musique w Lyonie, a nastpnie w Strasbour-

gu. Wanie w Strasbourgu, uczestniczc w re-

gionalnych konkursach skrzypcowych, zdobya
najpierw srebrny (1982), a nastpnie zoty (1983)

medal. Po powrocie do kraju zostaa laureatk III

nagrody IM Midzynarodowego Konkursu Mo-
dych Skrzypków w Lublinie.

Koncertowa te w Opolu iaureat Estrady Mo-
dych XIX Festiwalu Pianistyki Polskiej w Stupsku

(1985) - Lech Dzieranowski, który ma ju za

sob kilka zagranicznych tras koncertowych i u-

znanie takiej klasy dyrygentów, jak Jerzy Maksy-

miuk, arliwy protektor modych a utalentowa-

nych muzyków. Dzieranowski gra w Opolu //

Koncert fortepianowy B-dur, Op. 1 9 Lv. Beetho-

vena i robi to po prostu bardzo dobrze.

Z Polsk Orkiestr Kameraln pod dyrekcj

Maksymiuka wspópracuj take inni wykonawcy,
których opolanie mogli posucha, nie wyjeda-
jc z wasnego miasta. Urszula Janik-Krzemion-

ka, utalentowana flecistka, solistka Midzynaro-
dowych Spotka Festiwalowych w Bayrouth,

Grzegorz Gob - brzowy medalista Midzynar-
dowego Konkursu Fagocistów w Tuluzie i Zenon
Kitowski - iaureat I narody Midzynarodowego
Konkursu Klarnecistów we Woszakowicach,
Wszyscy oni wystpili jako solici w duym, sym-

fonicznym repertuarze.

Przyjechali te do Opola piewacy. Aleksandra

Kucharska-Szefler, studentka Akademii Muzycz-
nej w Gdasku, która ma ju za sob pikn i

rónorodn drog artystyczn, od arii operetko-

wych poczynajc, poprzez muzyk dawn, pieni
Moniuszki, do ... I miejsca i nagrody specjalnej na
Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w No-
wym Sczu (1985); Andrzej Dobber - laureat tego

samego konkursu rok wczeniej oraz zdobywca
II nagrody na Midzynarodowym Konkursie im. A.

Dvoraka w Karlovych Varach. Ten piewak spe-

cjalizuje si w repertuarze oratoryjno- kantato-

wym. Natomiast w dynamicznym repertuarze Bi-

zeta i DionizettPego wystpia w Opolu Jadwiga
Teresa Stpie - solistka Teatru Wielkiego w
Warszawie,

By zagwarantowa suchaczom peen przegld
moliwoci modej muzyki, sprowadzono do O-
pola take trzy zespoy kameralne: Kwintet Instru-

mentów Dtych Academia, Orkiestr Kameraln
Collegium Cracoviense i Warszawski Kwartet

Smyczkowy Camerata. Wystp tego ostatniego

zespou okaza si prawdziwym sukcesem fre-

kwencyjnym. Po prostu „grali nasi" - dwaj

skrzypkowie Cameraty s wychowankami opol-

skiej szkoy. „Nasi" skoczyli - i sala przerzedzia

si wyranie. To, e inni nie musz by gorsi od
„naszych" nie trafio widocznie do przekonania

okazjonalnej publicznoci.

apewne niejeden opolanin, bdc w stolicy,

odchodzi zawiedziony od kasy teatru, gdzie

mógby usysze np. Jadwig Stpie. Jednake
by wysucha tej samej piewaczki we wasnym
miecie - szkoda mu fatygi. Nie ten szpan ...

Zapewne niejeden „kulturalny" urzdnik ubole-

wa nad martwot polskiej prowincji muzycznej.

Nastpnie wstawia do ogólnokrajowego informa-

tora festyn hodowców kanarków, przemilczajc

ofert koncertow, która w kadym dbaym o kul-

tur muzyczn kraju zwabiaby tumy. A potem
kady ma na co ponarzeka.

EWA NOWAKOWSKA
*) II Opolskie Prezentacje Modych Muzyków odbyy si
w dn. 21-26 kwietnia 1986 r. w Opolu oraz kilku mniej-

szych orodkach: Gogówku, Mosznej, Kdzierzynie,
Gubczycach, Strzelcach Opolskich. «

PRZEGRA
ZKANARKIEM

II OPOLSKIE PREZENTACJE
MODYCH MUZYKÓW
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MARCIN I MATEUSZ POSPIESZALSCY

eeli dwaj zdecy-

Jdowanie rockowi,

pierwszoligowi

perkusici graj

jazz, to znaczy, e
co si zmienia.

*
Jeli impreza, przypomi-

najca w roku ubiegym

zdychajc szkap, która

cignie co cikiego pod

wysok gór, w tym - jest

mia, sympatyczna i obie-

cujca - co si zmienia.

Perkusici - to Jerzy

Piotrowski, dawniej Kombi,

obecnie Pick Up Formation

oraz Andrzej Ryszka, daw-

niej gównie Krzak, obecnie

D-Box.

Oczywicie od razu wy-

janiam - wyej wymienieni

nie stali si nagle radykal-

ni, grywaj te i w innych

skadach, zdecydowanie

mniej jazzowych. Ale ta

nieostra granica midzy

modym jazzem a starym

rockiem co znaczy. Co
dobrego, jak sdz.

Zacznijmy jednak od po-

cztku. Mimo trudnoci,

gównie finansowych, JnO

odby si. W kocu kwiet-

nia. Penia wiosny, te jak-

by symbolicznie, i - mnie -

podoba si bardzo. Znacz-

nie bardziej ni ubiego-

roczny. Cho jeszcze nie

tak, jak niektóre JnO z ko-

ca lat 70-tych. Muzycznie -

owszem.T muzyk teraz -

w rónych proporcjach po-

dawany cocktail jazzu

gównego nurtu, harmolo-

dicu, rocka i punk-rocka -

bardziej lubi. Ale wtedy

modego jazzu suchay

tumy. To robio inn atmo-

sfer.
Dzi ju powoli robi si

coraz lepiej. Coraz wicej

ludzi wraca do jazzu. Dzieje

si tak za spraw owej

nieostrej granicy. A ogrom-

ny w tym udzia maj dwie

grupy modych muzyków

jazzowych: czstochow-

sko-warszawska i katowic-

ka. Ta pierwsza, to gównie

liczna rodzina Pospieszal-

skich, Ziut Gralak, Aleksan-

der Korecki. Grywali w ja-

zzowych, rockowych i po-

rednich kapelach, zwykle

o nieco awangardowym za-

barwieniu, takich jak Woo
Boo Doo, Tie Break, Tilt,

Duet 46. Grupa katowicka

natomiast, to w sporej

czci autorzy sukcesów

big-bandu Irka Dudka:

Krzysztof Guch, Krzysztof

Popek, Bronek Duy, Henio

Gembalski i inni.

Dlatego nie dziwi, e
Mateusz Pospieszalski gry-

wa jednoczenie w prawie

wszystkich skadach jazz-

owych tego festiwalu (Free

Cooperation, Green Revo-

lution Band), a jednocze-

nie w jednym numerze roc-

kowej kapeli Voo Voo -

Waglewskiego. Gdzie zre-

szt na gitarze basowej gra

jego starszy brat Jan. W
tych samych skadach jaz-

zowych na basie gra rów-

nie Pospieszalski, naj-

modszy, Marcin. I tak da-

lej. To midzy innymi powo-

duje, e koncert pt.

„Obok"... - mieszanina z

kapelami rockowymi i jaz-

zowymi jednoczenie -

sprawia wraeniedo jed-

norodnego i nienudnego.

To sprawia, e najcieka-

wsze dla mnie jazzowe wy-

darzenie tego festiwalu,

koncert big-bandu Krzy-

sztofa Popka, orkiestry pod

nazw Young Power First

MODA
Edition móg si uda. I

uda si. Byo wspaniale.

Naprawd. To jest sia. Mu-

zyka. Moda.

A w tym wszystkim moc-

no mnie jednak niepokoi

zdanie z biuletynu festiwa-

lowego o wyej wymienio-

nym koncercie. Zdanie

brzmi: Ten ogie porówny-

walny Jest z ogniem

brzmienia ponad 20 iat

temu Studium Jazzowego

J. P. Wróblewskiego (np.

pyta z serii Polish Jazz).

Koniec cytatu. No bo to

niby komplement. Tylko -

dla kogo? I czy to aby nie

ostrzeenie? Tamci dwa-

dziecia lat temu grali (po-

no, nie pamitam) wiet-

nie, Wy modzi te teraz

wietnie gracie. Fajno. I to

akurat jest prawda. Tylko -

co bdzie z wami za 20 lat?

W czasach, kiedy harmolo-

dic bdzie si gra w knaj-

pach z dancingiem?

Byo jeszcze par rze-

czy dobrych na tym festi-

walu. Znakomicie^agrao

Voo Voo. Zupenie inaczej

ni w Jarocinie, w '85 rSw,

kiedy to tak si wszystkim

podobali. Bardzo dobra

bya kapela z RFN, Blue

Box, szczególnie basista.

Wrocawski biuletyn festi-

walowy pisze, e maj sio-
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JANUSZ IWASKI (SARANDIS JURANUDIS)

i

wiaski feeling. Ale si po-

robio. Jak wypad koncert

laureatów - nie wiem, nie

chcc sobie psu dobrego

wraenia wyjechaem

wczeniej. Tym bardziej e
gwiazda zapowiadana -

Chot Baker Trio - z jakich

ba, eby to odrobi? I czy

tym ludziom, których tak

chwaliem powyej, starczy

energii? Siy woli, samoza-

parcia?

W kocu, gdy si jest

dobrym, znalezienie nieze-

go promu, dobrej knajpy w

SILA
tajemniczych powodów nie

dojechaa. Ale moe to i le-

piej. Okazao si bowiem,

e moe by dobrze i bez

wielkich nazwisk. Wielkich,

znaczy tych z plakatów.

Mody polski jazz wystar-

cza, aby zrobi dobr im-

prez. Tylko jak dugo?
Tamte dinozaury sprzed 20

lat skutecznie odcigny
publiczno od jazzu. Ro-

bili to 20 tat. Czy tyle trze-

krajach arabskich czy

skandynawskich nie jest

trudne. Tam grasz za przy-

zwoite pienidze, sta ci
na instrument. I na co do

instrumentu. A e grasz co

innego... Jazz powsta w
knajpach, có wic habi-
cego, powiesz sobie, e do

knajpy wróci. Tak min lata,

moe dwadziecia. I cae
pocieszenie w tym, e w
biuletynie JnO 2006 r. nikt

nie napisze, e czyj ogie
porównywalny jest z twoim

ogniem brzmienia z JnO

1986 r. Ciebie nawet radio

nie chciao rejestrowa, a

co dopiero mówi o py-

cie!

Young Power...

Tekst i zdjcia:
MIROSAW MAKOWSKI
Protokó jury III otwarte-

go promocyjnego konkursu
zespoów jazzu nowoczes-
nego Jazz nad Odr '86 w
skadzie: Cloude-Jean An-

toine - prezydent, „Nancy
Jazz Pulsation" (Francja),

Bernard Koppen - szef

Zwizku Muzyków w Wup-
perthal (RFN), Patrice Ven-

dure szef Klubu Jazzowego
w Strasbourgu (Francja),

Zbigniew Lewandowski -

muzyk, Pawe Wróblewski -

dziennikarz PR, Tomasz
Szachowski - krytyk mu-
zyczny, Krzysztof Zgraja -

muzyk, Tadeusz Golacho-
wski - muzyk, Henryk Gem-
balski - muzyk, po przesu-
chaniu 8 zespoów zakwali-

fikowanych do finau przyz-

nao nastpujce nagrody:
GRAND PRIX Jazz nad

Odr '86 - zespó Stan
d'Art (Polska)

oraz nagrody indywi-

dualne:

M. Strzelczyk - viol (z

zespou Set Off) - wzmac-
niacz ufundowany przez fir-m SOUND SYSTEM.

H. Affolter-Gd (Szwajcj^j
ria) + 50 tysicy z i

wane przez Rektora
\

wersytetu Wrocfaws
oraz ZW ZSMP Wrocaw

W. Kiniorski - sax (z ze-

spou Stan d Art) - mini-

wzmacniacz osobisty ufun-

dowany przez firm PST.

Jury przyznao równie
bezpatny udzia w war-
sztatach jazzowych w Cho-
dziey ufundowany dla ze-

spou Backward Glance
(Polska) przez ZG Polskie-

go Stowarzyszenia Jazzo-
wego. Zespó ten otrzyma
równie upominki w posta-
ci wydawnictw muzycz-
nych.

(podpisy nieczytelne)



To by najkosztowniejszy

pogrzeb, jaki widziaem.
Takie i podobne zdania czsto

syszaem w odzi, Pewnie ze dwa
miliony deficytu, przy biletach po
650 z. Rockowisko'86 - czy te
raczej: '85 realizowane '86 - wie-
lokrotnie przekadane, odbyo si
niestety.

*
Oto najskuteczniejsza - jak do-

td - gra pt.: ,,Jak si pogry".
Robisz imprez, dobrze wymylo-
n, bo pod koniec roku. Nazywasz

j „Rockowiskiem ", te nieza na-

zwa. Realizujesz j adnych par
lat. Wypada raz lepiej, raz gorzej -

niemniej ogólnie fajnie. Koniec
roku, takie podsumowanie sezo-
nu, i tak dalej. Przy tym w odzi,
rodek Polski, idea. Przychodzi

rok 1985, drobne zachwianie roc-

kowej koniunktury. Tobie przy

okazji straacy mówi, e nie da-

dz zgody na zrealizowanie im-

prezy w hali z lodowiskiem, bo si
moe zapali (he, he, he!). Fajnie,

mówisz, mniej bdzie kopotów.
Albo - i ten wariant gry wybrano w
odzi - zaczynasz robi nerwowe
ruchy. Zamiast odwoa imprez,
zrobi j szczególnie porzdnie i z

rozmachem w listopadzie, grudniu

roku nastpnego, ty z uporem wy-
mylasz nowy - tym razem wczes-
nowiosenny termin. I - bodaj -

inn sal. Ten termin nie wypala.

Tak bywa. Powiniene uzna si
za pokonanego. Nie, brniesz dalej.

Kolejny rzut kostk, nowy termin

w kwietniu. Moe si uda. Udao
si. Udao si? Nie, nie mona
gra tak atwo. Aby byo trudniej,

wybierasz termin imprezy: wtorek,

roda. Gówny koncert w rod. W
dniu, w którym ódzki Widzew gra

z Górnikiem wany mecz. Na dwa
bodaj dni przed przyjazdem grupy
Saxon do odzi. (Przyjazd Saxona
organizuje konkurencja, ódzka
Estrada, czyli dogadanie si z nimi

nie jest moliwe. Nie jest moli-
wa?}.

Starczy? Nie starczy. Aby prze-

ama zy okres w rockowisko-
wych koncertach wymylasz, a

jake, greps, plebiscyt publicz-

noci. Znaczy, kto ma zagra na

Rockowisku. Ogaszasz to w pra-

sie, czyli mówisz ludziom: tych

wybralicie, ci zagraj. Na par
dni przed imprez ogaszasz w ra-

diu, e jedna z gównych kapel,

bodaj pierwsza na licie plebiscy-

tu, nie zagra. Po prostu. Nie zagra.

Oszustwo? Oszustwo - myli pu-

bliczno. I nie przychodzi.

*
Krajobraz przed bitw wyglda

- z okien salki kawiarnianej (?)

nad hal - nastpujco: w hali pu-

stawo. W teje kawiarni równie.
Nie dojechali, jak kiedy bywao,
wykonawcy niegrajcy, redaktors-

two prasy, radia i TV. T ostatni
reprezentuje pani redaktor z Tele-

wizji ódzkiej. Dzielnie przemyka
si midzy stolikami i kogo do-

padnie - pyta, czy to ju koniec

rocka w Polsce. A wszyscy jej od-

powiadaj, e nie koniec, tylko

kwiecie, bo tylko dotychczas
Rockowisko bywao pod koniec

roku. I e wanie mówi si roku,

nie roka. Bekot.
Tymczasem zaczyna si sztuka

i w hali moe z tysic piset osób
usiuje co usysze. Nie jest to

zadanie atwe. Dwik bowiem
równie gra w gr. W gr pt.: ,,Co

mi zrobisz, jak mnie zapiesz". Za-

czyna si to od konsolety. Jeden

mój znajomy akustyk powiedzia,
e jak ju oguch od tej pracy, to

zmieni zawód. Wida nie wszyscy
tak myl. Dalej paczki, przepra-

szam kolumny, stoj tak, jakby u-

stawia je raczej student historii

architektury z roku pierwszego.
Silny wpyw porzdku doryckiego.

Dwik z nich wydobywa si dziw-

ny. A i na tym nie koniec. W hali

pustawo, wic dwik, jak raz po-

czu swobod, hula sobie po caej
sali. I wraca czasem na scen, od-

bity dwa, trzy razy. Jak w lesie, tyl-

ko tam echo adniejsze. Jak gra
w takich warunkach? Nijak. Wej
na scen, odegra jedynie nu-
mery, aden koncert. Nic, e
póniej redaktory napisz - zagra-e le. Pisa mog, a i tak z tego
pisania nie stanie dobra sala z po-

rzdn akustyk. I tak z tego pisa-

nia nikt nie zrobi lepiej kolejnej

rockowej imprezy. Wic grasz

znów kiepski koncert w brudnej

sali, na zej aparaturze, z przygu-
chym akustykiem. Póniej wra-

casz do ponurego, te nie pier-

wszej modoci hotelu i oczywi-
cie masz tylko ochot na samo-
ksztacenie. Rozpiera ci ch y-
cia, wola pracy. Rado samodos-
konalenia, pragnienie ulepszania.

Zrywasz si z óka, pdzisz do
klubu, eby posucha, jak graj
koledzy - kiedy w klubie Rocko-
wiska byway nieze koncerty. A tu

nic. Ani muzyki, ani jedzenia. Bi-

gos i flaki, cho flaków nie ma, bo
si odmraaj. Pewnie zamarzy w
trakcie koncertu.

Kto napad na mnie na tym
„Rockowisku", e gupio napisa-

em. Mianowicie, e jeden perkusi-

sta znanego zespou zosta wy-

rzucony z kapeli dyscyplinarnie.

Co byo prawd, ale pono nie na-

leao tego pisa. Jest le, ale nie

mówmy tego, to wanie takie

przypadki, jak wspomniany wyej
perkusista. Ale podkrelam, to s
skutki! A przyczyn s wanie ta-

kie imprezy, jak tegoroczne Roc-
kowisko. Tacy ludzie, jak jego or-

ganizatorzy. Taka wreszcie atmo-

sfera, jak to wszystko razem,

gupota, chciwo i beztroska

tworz, Jest to atmosfera (jak j
nazywam) toncego Titanica. 0-

krt tonie. Tonie jedna za drug
rockowa impreza. Jedni krzycz:
koniec morskiej eglugi. Inni graj
nadal. Jeszcze inni kradn po ka-

binach.

Z uporem maniaka powtarzam
wszystkim i wszdzie: nie ma ko-
ca rocka. Nie ma takiej moliwo-
ci. Ale wida ju bliski koniec ro-

mantycznego okresu rocka. Kiedy
wystarczyo haso: ROCK! na pla-

kacie i ju organizatorzy zbierali

worki na wpywy kasowe. Kiedy
hala moga by brudna, bilety dro-

gie, koncert bez idei, nagonienie
kiepskie, a i tak maolaty by

przyszy. Teraz ju tak nie bdzie.
Przy tych cenach, nie tylko bile-

tów, klienci zaczynaj wybrzy-

dza. Domaga si przyzwoitych

produktów. Oczywicie mona to

nazwa kocem rocka i wróci do
organizowania przedstawie dla

zakadów pracy z okazji Dnia Od-
lewnika. Tyle tylko, e odlewnik

te niegupi i byle czego sam nie

sfinansuje. A jak nie on, to rada

OCKOWISKO

NOCNA
ZMIANA
BLUESA

Stawek Wierzcholski, zaoy-
ciel i lider N. Zm. Bluesa jest po-

staci, któr zapamituje si na-

tychmiast. Wysoki, prawie za-

wsze umiechnity, bardzo ywo-
tny, podobnie prezentuje si na
scenie. To m.in. dziki niemu
koncerty grupy róni si znacz-

nie od produkcji innych modych
kapel bluesowego boomu w
Polsce lat 80-tych.

Spdzi rok w USA, gdzie by-

wa - równie gra - w blueso-

wych klubach Chicago. W 1982
roku w Toruniu zaoy N. Zm.
Bluesa, grup o konsekwentnie
akustycznym brzmieniu (i ska-
dzie: Sawek - piew, harmonijka,

Tomasz Kamiski - skrzypce,

piew, Sawek Kiwak - kontra-

bas, Wojtek Gembala - gitary).

Przyznaj si do zainteresowa,
wpywów biuesa chicagowskie-

go, bluesa lat 20- i 30-tych. Na-
zwiska takie, jak: Howlin' Wolf,

Louis Jordan, Mississippi Sheiks
czy Slam Stewart. Ale nie myl
wsko. Na duej pycie, nagranej

w kwietniu br. dla Poljazzu, obok
standardów bluesowych znajdu-

jemy kompozycje zespou do
sów Bogdana Loebla, podobnie
na kasecie, pierwszej z serii

„Blues po polsku", której wydaw-
c bd Polskiej Nagrania. Gry-

wali i graj na wszystkich wik-
szych imprezach bluesowych w
kraju. W planach - koncerty za
granic.
Zespó wspópracuje z toru-

skim klubem „Od Nowa" i z Miej-

skim Domem Kultury w Brodnicy.

(M. Mak.)

Fot. MIROSAW MAKOWSKI
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zakadowa czyli... i tak dalej, prze-

rabialimy t lekcj par razy. Do
znudzenia.

A przecie istnieje tyle prostych

rozwiza, zgodnych w dodatku z

ide reformy gospodarczej. Ot,

choby uzalenienie wyników fi-

nansowych muzyka rockowego od
efektów jego pracy. Czyli ustale-

nie regu procentowych wpywów
z koncertów, zamiast funkcjonuj-
cych dotd tzw. stawek, które i

tak trzeba obchodzi, bo jak wiele

regu, nie pasuj do Zastanej rze-

czywistoci. Wtedy rzecz caa by
si uprocia. Zrobimy dobry kon-

cert, przyjdzie duo ludzi, dosta-

niemy due pienidze. Zrobimy
dobry program, stale si zmienia-

jcy, ciekawy, ywy, ludzie bd
przychodzi stale, stale bd
przypyway pieniki. Zrobimy z

trzech, czterech dobrych progra-
mów jeden wikszy, jeszcze lep-

szy i nazwiemy to festiwalem - lu-

dzie zapac chtnie i duo. Czym
ich przyjdzie wicej, tym bilety

mog by tasze i tym wicej ich

przyjdzie. Duy obrót, maty zysk. I

wystarczy. I odwrotnie: zrobimy
zy koncert, program, festiwal -

nie dostaniemy nic. Prawda, jakie

to proste?

Ale nie, nadal jeszcze wygod-
niej jest robi takie deficytowe
Rockowiska. W kocu o co cho-
dzi. Zrobilimy? Zrobilimy. Dobra
wola bya? Bya. Pienidze wzili-

my? Wzilimy. Muzycy stawki

dostali? Dostali. A e publiczno
nie dopisaa, trudno. Widocznie
koniec rocka w Polsce,

Myl, e jak ju zatoniemy
dziki takim imprezom, to atwiej
si bdzie od tego dna odbi. Do
góry. Czyli moe rzeczywicie o-

gosi koniec rocka. I zacz
wszystko od nowa. Rozwiza
wszystkie agencje koncertowe,
wytwórnie pytowe, zespoy. I o-

gfosi: a teraz po nowemu. Masz
patent na kapel, pracuj. Co zaro-

bisz - twoje. Wczeniej nie dosta-
niesz ani zotówki. Masz patent na
festiwal - przedyskutuj to z kape-
lami, jak si zgodz, zaakceptuj,
zaryzykuj finansowo - rób. Masz
patent na pyt...

Póki co, zastanawiam si, kiedy
bdzie nastpne Rockowisko w
odzi. Wedug kolejki powinno
by w tym roku w listopadzie. Tyl-

ko jak je nazwa? Równie „Roc-
kowisko '86"? Jako gupio. Moe
lepiej - Drugie Dno?

Tekst i zdjcia:
MIROSAW MAKOWSKI

Dla porzdku informuj, e na
imprezie wystpiy, w kolejnoci:

grupa Romana „Pazura" Wojcie-
chowskiego, Dem, Rendez Vous,
Turbo, Republika i jaka straszli-

wa amatorska grupa z odzi, o
której dugo pewnie nie warto b-
dzie pisa.

M.M.

ono



Najatwiej napisa mato
pochlebnie lub smagn
biczem kpinek. Skrytyko-

wa poziom artystyczny

imprezy, e - na przykad -

poziom niski. e z roku na

rok jest gorzej. e prak-

tycznie lato nie wyoniono
adnej indywidualnoci. e
zalew szmiry, nuda, mono-
tonia. Zada pytanie, czy

ma sens kontynuowanie

przegldu piosenek we
Wrocawiu, I postawi
kropk, da tekst do druku

i mie spokój na 12 miesi-
cy.

Tyle tylko, e wszystkie

kryteria artystyczne, uzna-

ne za obowizujce przy

zwyczajnych tego typu

przegldach, w przypadku
Wrocawia i OMPP s za-

wodne. Nikt bowiem z or-

ganizatorów nie gwarantu-

je ani poziomu piosenek,

ani wielkich talentów wród
uczestników. A w ogóle
chodzi zupenie o co inne-

go - o danie szansy utalen-

towanym amatorom, o

przypomnienie, e piosen-

ka i modzieowo s ze

sob nierozerwalne, wresz-

cie - a wstyd przypomina
- o dziaanie kulturotwór-

cze w rodowisku modych
ludzi, od czego ZSMP zwol-

ni nikt nie moe.
Tegoroczni laureaci

OMPP - „Zota Dwunas-
tka", bo powikszono iist

o dwa tzw. podmioty wyko-
nawcze - stanowi dobry

sonda, co waciwie mo-
dzie piewa, czym emo-
cjonuje si muzycznie.

Gwoli dziennikarskiego o-

bowizku - krótkie omó-
wienie caej „12";

BROWAR OMA - po-

prawna technicznie, znana
ju w kraju grupa, wykonu-
jca muzyk bluesow. Za-

brako jednak wasnego i-

mage'u, tego co tworzy kli-

mat tej muzyki. Zbytnia po-

wierzchowno nie pozwo-
lia na wywoanie wiksze-
go wraenia.

Hi-HAT - czyli reggae.

Rado grania, spontanicz-

no oraz zbyt widoczna
trema i spore braki war-

sztatowe. Zreszt wszyst-

kie biorce udzia w kon-
kursie formacje grajce go-

rce rytmy Karaibów zawik-

ay si w eklektyzm, gu-

bic gdzie po drodze indy-

widualny styl, za sama y-
wioowo nie bywa wy-
starczajcym usprawiedli-

wieniem pobytu na estra-

dzie.

JAGUAR - nazwa ta

mówi sporo zaprzysigym
zwolennikom rodzimego
heavy metalu. Zespó zna-

laz si wród wyrónio-
nych szczliwców, przy

wstrzymujcym si od go-
su przewodniczcym jury.

Wojciech Trzciski uwaa
heavy metal w polskim wy-

daniu za beznadziejny i nie

wnoszcy absolutnie nic

nowego. Wysuchawszy we
Wrocawiu 9 teamów graj-
cych ciki rock, trudno

cho czciowo nie po-

dzieli jego zdania. Wyj-
tek: Hammer - kiepski mu-
zycznie, stworzy ze swego
wystpu (wiadomie bd
te nie) pen autoironii pa-

rodi. Bawia si i publicz-

no, i muzycy, i urnalici
(nagroda za sceniczne em-
ploi).

AGATA KRYSZAK - roz-

wój kariery prawidowy.
Piosenkarka o wielkich

moliwociach, cigle jesz-

cze nie w peni wykorzysty-

wanych. Mimo nie najlepiej

dobranego repertuaru I ten

festiwal okaza si dla niej

szczliwy. Laureatka Zie-

lonej Góry i Koobrzegu ma
niemae szanse na ryche
doszlusowanie do krajowej

czoówki.

KATARZYNA KURDZIEL
^ciekawe kompozycje i

dobry aran. Repertuar z

pogranicza jazzu, soulu i

funky. Ale sympatyczna gfi-

wiczanka sporo musi po-

pracowa nad dykcj, jeli

chce uzyskiwa znaczce
osignicia.
ORKIESTRA TEATRU

ATA - jedyny przedstawi-

ciel poezji piewanej w fi-

nale. Dodajmy - jedyny,

który na to zasuy. Su-
chajc tego nurtu podczas
konkursowego przesucha-
nia, mona byo w niektó-

rych momentach zapa si
za gow. Przewaay
szkolne melorecytacje, ba-
nalne teksty, sztampa.

RYBIE LOSCI - sabiutki

zespó, starajcy si gra
rhythm and blues. Nic do-

brego z tych stara nie wy-

niko.

SALVATOR - zdecydo-

wanie najlepsza formacja

przegldu. Walory: ich

„muzyka zakrcona, odlo-

towa" jest przykadem nie-

co
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Poddaj si ró-
nym nastrojom,

ale jestem taki

„dzielny Lesio",

który wstaje

wiey po
trzech strasz-

nych dniach i

chce zawalczy
- mówi mi Lech Janerka. Ostatnio

„zawalczy" nagrywajc w kwietniu

longplay w warszawskim studiu

Tonpressu.

33-letni Janerka jest bez wtpie-
nia jedn z najwikszych indywi-

dualnoci naszej sceny rockowej.

Ten zamieszkay we Wrocawiu gita-

rzysta basowy, wokalista, kompozy-
tor piosenek i autor tekstów zwróci
na siebie uwag publicznoci dziki
wystpom z zespoem Klaus Mitf-

foch. Grupa powstaa w 1980 r. ( w
1981 r. przyja wspomnian nazw,
w 1982 r. - pozostajc nadal ama-
torsk formacj - zacza dziaa
bardziej regularnie, w nastpnym
roku wyróniona zostaa II nagrod
na ogólnopolskim Turnieju Modych
Talentów (pierwszej nagrody nie

przyznano). Od tego momentu mo-
na byo mówi o karierze Klausa
Mitffocha, cho nie ukadaa si ona
tak, jak naleao sobie tego yczy i

w praktyce przyniosa zespoowi tyl-

ko profesjonalizacj pod egid
ZPR-ów oraz nagrania pytowe dla

Tonpressu.

Zrealizowany w marcu 1984 r.

longplay okaza si jednym z naj-

bardziej intrygujcych dokona pol-

skiego rocka spod znaku „nowej
fali", potwierdzi te wiodc rol
Lecha Janerki w zespole. Jest spo-
ro tematów tabu, których nie poru-
sza si w muzyce modzieowej. A
przecie nie mona ucieka od rze-

czywistoci. Robimy publicystyk w
piosence. Licz na suchacza, na
jego inteligencj - mówi Janerka w
sierpniu 1984 r.

W tyme miesicu, tu przed za-

powiedzianym wystpem Klausa
Mitffocha w czasie festiwalu Rock
na Wyspie, rozsta si z zespoem.
Jak mi wyjania: to, co robiem o-

pierao si na nerwicowym spiciu.
Albo dziaaem w amoku, albo nie

dziaaem wcale.

Pozostali muzycy próbowali bez
istotnych rezultatów kontynuowa
dziaalno, zespó podobno jesz-

cze istnieje. Tymczasem Lech Ja-

nerka przypomnia o sobie pojawia-

jc si na estradzie Jarocina '85.

Wystpi wówczas towarzysze-

niem swej ony, Boeny (grajcej

na wiolonczeli), Wojciecha Konikie-

wicza (instrumenty klawiszowe), Ja-

nusza Rota (perkusja) i zaproszor

nego w ostatniej chwili do wspólne-
go grania saksofonisty z zespou T.

Love. Pod koniec 1985 r. nagra dla

Tonpressu singel z piosenkami Ta
zabawa nie jest dla dziewczynek i

Jest jak w niebie. Ostatnio do ze-

spou Janerki doczy gitarzysta

Klausa Mitffocha - Krzysztof Pocie-

cha (staymi czonkami grupy s
jeszcze: Boena Janerka i Janusz
Rot). Miaem okazj wysucha kil-

ku utworów ze zrealizowanego w
kwietniu longplaya i sdz, i moe-
my spodziewa si nowego wyda-
rzenia artystycznego. Janerka twier-

dzi, e cao blisza jest muzyki

pop ni rocka. Teksty te s inne.

Bo i ja ju jestem inny - dodaje.

Wydaje mi si jednak, e w tym co
mówi jest sporo przekory i najno-

wsze nagrania spodobaj si take
tym, którzy cenili go z czasów Klau-

sa Mitffocha (wk).

ANERKA
STR. 16-17



Z gitar oc

„Country na Gównym".
wietny pomys czonków
warszawskiego Koa Sto-

warzyszenia Muzyki Ludo-
wej „Country" wsparty fi-

nansowo przez Muzeum
Kolejnictwa i Orodek Kul-

tury Ochoty „OKO" zosta
zrealizowany w pogodn
niedziel 8 maja. Dopisali

artyci uprawiajcy muzyk
country - przyjechali z ca-

ej Polski i dopisaa rów-
nie widownia. Przez stary,

prawie ju nieczynny Dwo-
rzec Gówny, przewino
si dwa tysice osób.
Duych i maych, ponie-

wa oprócz muzyki atrak-

cj dla przybyych stay si
stare parowozy, wagony o-

sobowe i towarowe, poci-
gi specjalne, a nawet te,

które nosz lady kul - po-
cigi pancerne. Muzeum
Kolejnictwa stale powik-
sza swoje zbiory, ale tro-

ch one niszczej. Pewnie
nie ma do pienidzy na
waciw konserwacj po-
tnych eksponatów. Miej-

my nadziej, e taka impre-

za jak „Country na Gów-
nym" pomoe w jakim
sensie sprawie opieki nad
tymi zabytkami na kókach.
W Stowarzyszeniu Country
ju si myli o innych kole-

jowych imprezach, takich

na przykad, jak specjalne

wycieczki ciuchci do Pu-
szczy Kampinoskiej. Wy-
cieczki w krain Dzikiego
Zachodu, z napadem Indian

i rewoiwerowców, z obsu-
g w strojach z epoki, ogni-

skiem na postoju i oczywi-
cie muzyk.

Piosenki country rodziy
si przecie na szlaku kole-

jowym. Najpierw robotnicy

kadcy tory w dziewiczym
terytorium piewali swoje
irlandzkie i angielskie pie-
ni, póniej opiewano syn-
ne ekspresy, takie jak O-
range Biossom Special-

Ekspres Pomaraczowego
Kwiecia z Nowego Jorku na
Floryd i Wabash Cannon-
bali - Popieszny- Wabash

Kula Armatnia. Ludowe
piosenki chwaliy synnych
maszynistów, jak Casey Jo-
nes, ballady rozpamitywa-
y tragedie ofiar katastrof.

Podczas Wielkiego Kryzysu
Jimmie Rodgers, Woody
Guthrie i inni hobo podró-
owali towarowymi na gap
w poszukiwaniu pracy. Po-
cig by symbolem swobo-
dy nieograniczonej. By na-

dziej, bo za zakrtem
moga by stacja Raj.

O tym wszyscy piewali:
Tomasz Szwed - zawia-

dowca i jego druyna Poker
oraz liczni kolejarze i „ga-
powicze": Marek nie i

ódzka grupa Texel z praw-
dziw gitar stalow, pun-
kowo wygldajca, a prze-

cie bluegrassowo grajca
formacja Country Road,
Lonstar i Mirek Kozak z gi-

tarami, mody i wielce obie-

cujcy Parkway, tradycyjny

lecz coraz lepiej brzmicy
T-Band z Dawidem Burto-

nem, swojsko-westernowi
Syrbacy, którzy midji gra
w tym czasie w Glasgow,
ale wiz nie dostali, wresz-
cie Super Tank z Gliwic

pod wodz Andrzeja Kiela-

ra, udanie debiutujcy.
Jeli tylko bdzie lepiej

zaopatrzony bufet (obsu-
giwany wzorowo przez ucz-
niów Technikum Kolejowe-
go), to powrotny prosz!

i!EL



KORESPONDENCJA
WASNA
Z ZSRR

wiatow czoówk w produkcji pyt
gramofonowych tworz kolejno: USA, Wiel-

ka Brytania, Japonia i RFN. W bloku socja-

listycznym, jak nietrudno zgadn, dominu-

je Kraj Rad, gdzie okoo 250 milionów pyt
rocznie ukazuje si z etykiet giganta fono-

graficznego - Melodia.

Jako jednolita i jedyna firma na radzie-

ckim rynku, liczy sobie obecnie zaledwie 22
ata, czyli bardzo niewiele, zwaywszy e
pocztki fonografii w ZSRR sigaj jeszcze

carskiej Rosji. W 1901 roku zaoono w Ry-

dze pierwsz fabryk pyt, bdc fili to-

warzystwa Deutsche Grammophon, które-

mu prezesowaw Niemczech Joseph Berii-

ner, brat synnego wynalazcy. Niezwyka
chonno rynku rosyjskiego przyspieszya

wasn produkcj z matryc nadsyanych z

Berlina i Hanoweru. Byy to gównie nagra-

nia muzyki operowej (Szalapin, Fignerowie,

Sobinow), operetkowej i ludowej. Z czasem
powstaway konkurencyjne wytwórnie, ale

dopiero ich poczenie w 1964 roku stwo-

rzyo dzisiejszego potentata - Melodi z

central w Moskwie I oddziaami w kilku

republikach.

W okresie powojennym, kiedy sprawy
ochrony praw autorskich pomidzy Wscho-
dem i Zachodem byy zupenie nieuregulo-

wane, wielu zachodnich twórców muzyki

rozrywkowej korzystao z rosyjskiego i ra-

dzieckiego dorobku, omijajc obowizki
tantiemowe i popeniajc najzwyklejsze

plagiaty. I tak pod romansem Duga droga
Aleksandra Wertyskiego podpisa si
Gene Raskin (prawdopodobnie sam Paul

McCartney), czynic z niego pierwszy prze-

bój Mary Hopkin Those Were The Days, Po-

dobnie uczyni z ludow pieni Woga
Woga Tom Springfield (The Springfields -

The Carniva! s Over). Piosenk Podmo-
skiewskie wieczory Sofowjowa-Siedoja

wiat pozna jako Midnight In Moscow w
wykonaniu zespou Kenny Balia. W czerw-

cu 1975 roku The Rolling Stones jako pier-

wsza grupa z Zachodu otrzymuje tantiemy

wykonawcze z ZSRR.
Wymienione przykady „zapoycze" s

powszechnie znane, bo dotycz muzyki po-

pularnej, natomiast „cigi" z rosyjskiej

klasyki (zwaszcza z Czajkowskiego, Mu-
sorgskiego, Borodina) stay si zjawiskiem

powszechnym. Jak wszystko, tak i ten pro-

ceder mia swoj dobr stron - spopula-

ryzowa na wiecie rosyjsk muzyk po-

wan i dzisiaj jest ona najwaniejszym

„przedmiotem" eksportu muzycznego
ZSRR. Blisko poowa pyt dugograjcych
Melodii to wanie muzyka powana. Takie-

go procentu nie osiga si w adnym kraju

na wiecie.

Co szósta pyta Melodii zawiera muzyk
rozrywkow, aie oferta rockowa przedsta-

wia si niezbyt silnie. Atrakcyjne formy ra-

dzieckiego rocka zaczy pojawia si
praktycznie dopiero u schyku lat siedem-

dziesitych, kiedy przygasa bardzo zacho-

wawcza moda na „uniwersalne" WIA - wo-

kalno-instrumentalne zespoy, bdce
przewanie tem dla piosenkarzy wypie-
wujcych monotematyczne, miosno-po-
godne teksty w tradycyjnej manierze inter-

pretacyjnej. Sporo wielonurtowych imprez

rockowych zacza organizowa niezwykle

progresywna rockowo Estonia, ale faktycz-

ny przeom w traktowaniu tej muzyki przy-

niós dopiero festiwalowy przegld „Wio-

senne Rytmy" w Tbilisi (1980) i „minl-

Woodstock" w Erewaniu (1981) - imprezy,

o których gono byo take i u nas. Rock
bdc „dzieckiem trudnym", przesta by
jednak dzieckiem niekochanym, nie mod,
lecz zjawiskiem.

Najprniejszymi orodkami radzieckie-

go rocka staj si: MOSKWA - Maszina

Wremieni (leader Andrej Makarewicz), Cy-

tadela (Woodia Radkiewicz), Cwiety (Stas

Namin), Grupa Stasa Namina, Autograf (A-

leksander Sitkowiecki), Moskwa (Dawid

Tuchmanow), Karnawa (Aleksander Byry-

kn), Dynamie (Wadimir Kumin) Samo-
cwiety (Jurij Malików), Wiesioyje Rebjata

(Pawe Sobodkin), Pamia (N. Michajow),

Araks (obecnie Feniks), Rock-Ateiier, Lej-

sa Pleni, Cruise, Woskresienije, TALLIN
- Apfelsfne (Tynu Aare), Ffot (Vaine Land),

Magnetic Band (Gunnar Graps), Collage,

Kukierpillid, Musie Safes, Radar, Mess - e-

stoski boom rockowy to gównie zasuga
Waltera Ojajakara, niestrudzonego anima-

tora wielu muzycznych imprez, LENIN-

GRAD - Pajuszczije Gitary (Anatolij Wasi-

liew), Ziemianie, Forum (Aleksander Mor-

ozów), RYGA -Zodiak (Janis Lusens), Eoii-

ka (Borys Reznik), Modo, Sipoli, TBILISI -

WIA-75 (Robert Bardzimaszwili), Orera, La-

birynt. Czoówk uzupeniaj (lub uzupe-
niay): Ariel (Walerlj Jaruszyn) z Czelabi-

ska, Skomorochy (Aleksander Gradskij) z

Gorki, litewskie Argo (Gedrius Kupriai-

czius), biaoruskie Piesniary (Wadimir Mul-

fawin), turkmeski Gunesz (Szamamid Bia-

szimow), kazachski Guider i syberyjski Dia-

log.

Trudno byoby stylistycznie uporzdko-
wa wymienione formacje, jako e radzie-

ckie zespoy nie staraj si kurczowo trzy-

ma jednorodnego stylu i cigle ewoluuj.

Ponadto wiele z nich otrzymao status roc-

kowy nieco na wyrost, dotyczy to zwasz-
cza grup bazujcych na folklorze.

Wadze chciayby umie poradzi sobie

z rockiem tak, jak zrobiy to kilka lat temu z

dyskotekami, przypisujc im nawet czynnik

kulturalno-wychowawczy I widzc w nich

szans umuzykalnienia modziey. Zwraca

si baczn uwag na wpywow rol spon-

sora, std tak wiele zespoów dziaajcych

przy filharmoniach lub teatrach muzycz-

nych - zjawisko poza Zwizkiem Radzie-

ckim nie spotykane.

Naczelnym celem Melodii jest optymal-

ne zaspokojenie potrzeb odbiorcy krajowe-

go, lansowanie, zwaszcza modych wyko-

nawców, spada na radio i telewizj. Na
pewno dziwi nas czsto fakt, e pierwszoli-

gowe formacje pop t rocka maj tak niepro-

porcjonalnie mae w stosunku do zasug
konto dyskograficzne, ale w kraju, gdzie

czynnie dziaa blisko pó miliona amator-

skich I okoo dwustu zawodowych zespo-

ów, wystarczajc gwarancj silnej pro-

mocji jest jeden w miar udany wystp w
telewizji. Melodia lansuje wykonawców ju
sprawdzonych, np. laureatów wszech-

zwizkowych przegldów i festiwali. Wy-
datnie wspomaga j w tym radio (w przy-

padku rocka - radiostacje Junost i Majak),

za w midzynarodowej skali najwiksz
rol odgrywaj anglojzyczne audycje mu-
zyczne, nadawane w ramówce „Moscow
World Senrice" - syszalne przez 24 godzi-

ny na caym wiecie.

Zespoy mode maj szanse zarejestro-

wania si na tzw. minionach czyli „czwór-

kach" (singli prawie nie wydaje si), ales
one wydawane w bardzo niskich naka-
dach. Jedyn ich zalet jest krótszy czas

produkcji, gdy w przypadku longplayów o-

pónienia sigaj (skd my to znamy?) i

dwóch lat.

W dziaalnoci handlowej Melodia cile
wspópracuje z central handlu zagranicz-

nego „Miedunarodnaja Kniga" i Wszech-

zwizkow Agencj Autorsk WAAP -

przedstawiciele tych trzech instytucji regu-

larnie goszcz na Targach MIDEM w Can-

nes.

Radiowe I prasowe listy przebojów do
niedawna obracay si wycznie w krgu
wykonawców krajowych, w 1982 roku lista

leningradzkiej gazety modzieowej „Sme-
na" wprowadzia kategori zagraniczn.

Stao si to uzasadnione chociaby z po-

wodu wspópracy Melodii z zachodnimi fir-

mami i licznym zakupem licencji od EM,
CBS, RCA czy Polygramu. Dziki temu w

JAK
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cigu ostatnich kilku lat radzieccy meloma-
ni mieli okazj zakupienia (nakady do 100

tysicy sztuk) m.in. nastpujcych tytuów:

Ptnk Fioyd - Dark Side Of The Moon, Uriah

Heep - Innocent Victim, Manfred Mann's
Earth Band - Watch, Donny Osmond - Mo-
n Together, The Beatles - Abbey Road,

John Lennon - Double Fantasy, a take
wiele „skadanek" z najwikszymi przebo-

jami Adriano Ceentano, Kenny Rogersa

czy grupy Smokie. Melodia wytoczya te
wiele licencyjnych krków jazzowych:

Stan Getz z Michelem Legrandem, Orkie-

stra Maxa Gregera, Duke Ellington, Ella

Fitzgerald, Chick Corea, Freddie Hubbard,

Jean-Luc Ponty, Return To Forever etc.

staje zatem „klasyka" - pierwszorzdny
atut w przetargach handlowych, czego do-

wodem eksport do 70 krajów caego wia-
ta,

W 1971 roku Melodia rozpocza pro-

dukcj kaset magnetofonowych. Ich poda
przekracza rocznie milion sztuk. Boom
komputerowy zapewne zwielokrotni t licz-

b.
W 1981 roku ukaza si pierwszy album

zapisany technik kwadrofonlczn. Zawie-

ra on nagrania courttry-rockowej grupy Ja-

boko. Wczeniej próby z kwadrofoni czy-

nio studio Melodii w Rydze, przy pomocy
etatowego zespou Collage.

Ministerstwo Kultury od czterech lat

Globalny, roczny import Melodii liczy o-

koo miliona pyt, w tym okoo jednej ósmej

to udzia naszego kraju. Przy okazji warto

wspomnie, e wielu polskich artystów wy-

dao swoje pyty w Kraju Rad. Udao si to

m.in. Ewie Demarczyk czy zmarej w 1982

roku Annie German, uwaanej w ZSRR za

piosenkark rodzim. Z propozycji Melodii

dostpnych na naszym rynku najwiksz e-

stym wydaje si cieszy nurt balladowo-

poetycki. Bywa,e trzeba si sporo nacho-

dzi, aby kupi pyty Wysockiego, Okuda-
wy albo Blczewsktej.

Jeszcze nie tak dawno susznie uwaa-
no, e techniczna jako wydawnictw Me-
lodii jest, delikatnie mówic - taka sobie,

zwaszcza e kojarzono jej wyroby z tzw.

„gibkimi pastinkami", bardzo popularnymi

w Zwizku Radzieckim, wiotkimi pytkami z

plastyku, kolportowanymi kanaem praso-

wym z miesicznikiem dwikowym „Kru-

gozor" na czele. Przecitny ich nakad wy-

nosi 200-300 tysicy egzemplarzy i naley
przyzna im wiele popularyzatorskich za-

sug.
Obecnie produkuje si o 180 milionów

pyt wicej ni w roku 1972, za postp w
realizacji nagra i technice toczenia jest

ogromny. Melodia posiada wasny instytut

techniki nagra, kilkanacie zakadów wy-

twórczych i studiów nagraniowych, wypo-
saonych w znakomity, po czci zagra-

niczny sprzt mikserski. Wikszo oka-
dek pyt eksportowych drukowana jest w
Japonii.

A propos eksportu. W zakresie muzyki

rockowej Melodia niewiele ma do zaofero-

wania. Wydaje si, e najwiksze szanse

wejcia na liczce si rynki maj obecnie

dwie formacje - Autograf (uczestnik Live

Aid) oraz uprawiajcy elektroniczny rock -

Forum. Uzdolnionych artystów w ZSRR nie

brakuje, naley wic twierdzi, e „pies po-

grzebany jest" (podobnie jak u nas) w wad-
liwym systemie promocji i nie zawsze dos-

konaym zapleczu fonograficznym. Pozo-

przyznaje Zote Pyty za wybitne osigni-
cia artystyczne i techniczne. Duym uzna-

niem ciesz si wydawane w duych naka-
dach nagrania z dziedziny literatury, poja-

wiajce si w seriach jako np. portrety mi-

strzów sceny radzieckiej, spektakle tea-

tralne, recytacje poezji w wykonaniu autor-

skim etc. Katalogi radzieckich pyt, druko-

wane w czterech jzykach, wydaje (obok

Melodii) co kwarta „Miedunarodnaja Kni-

ga".

Najwikszym obecnie przedsiwziciem
Melodii jest realizacja gigantycznej antolo-

gii pytowej Sztuka Muzyczna Narodów Ra-
dzieckich. Ostatnie z a 1000 planowanych
albumów uka si w 1990 roku, cho nie-

wykluczone, e antologia stanie si se-

rialem wiecznie otwartym. Pomys nie ma
swojego odpowiednika w wiecie.

Na zakoczenie may wykaz wartych

zainteresowania pyt wytwórni Melodia z

radzieck muzyk rockow i quasi-rocko-

w wydanych w ZSRR w ostatnim dziesi-
cioleciu:

Piosenki rosyjskie - Aleksander Gradskij

i Skomorochy,
Discophonla - Argo
Gwiazda I mier Joauina Muriety...

- Araks
Ariel W -Ariel
Disco Alians - Zodiak
Mio - wielka kraina - Wiesioyje Rebjata
Oddychanie - Swen Grunberg
Metamorfozy - Bumerang
Rok Grysa - Maszina Wremieni
Hymn na cze soca - Grupa Stasa
Namina
Sny Rygi - Eolika

Mans Cel's - Rajmond Pauls
WIA Gunesz - Gunesz
Noorte Lanie - skad, estoskich
wykonawców
Na tali mej pamici - skad, kompozycji
Dawida Tuchanowa
Wiosenne rytmy, Tbilisi '80 - laureaci

gruziskiego festiwalu

Declaration Of Love - propozycje na
MIDEM 80 TOMASZ PIWOWAREK

15



PANTONE PANTONE PANTONE PANTONE
PROCESS YELLOW-A PROCESS MAG ENTA-A PROCESS CYAN-A PROCESS BLACK-A



Fot. MIROSAW MAKOWSKI

NERKA. & PRZYJACIELE



ajpierw byt The
Southern Death
Cult, póniej -

Death Cult. Dzisiaj

zespó zwie si The
Cult i naley do gro-

na najbardziej zna-

czcych wykonaw-
ców rockowych w
Anglii, czy komu to

czy te

Zdobylimy popularno wanie
teraz - mówi wokalista lan Astbury -

poniewa ludzie zaczli rozglda si
za „alternatyw". Uwiadomili sobie,

I Duran Duran i Culture Club s cy-

nicznymi, komercyjnymi propozycja-

mi i zapragnli czego prawdziwego i

uczciwszego - muzyki, która nie zna
adnych granic i ogranicze; muzyki,

która dziaa na emocje.
Etykietki czsto przykleja si pa-

trzc nie tyle na sam ofert wyko-
nawcy, ile na panujc w danej chwili

mod ub zapotrzebowanie. Wystar-

czy, e wówczas pojawi si kilka

grup, których teksty s tematycznie

zbiene lub wystpuj w tych samych
lokalach, lub nawet tylko podobnie
si czesz czy ubieraj i ju z goni-
cych za sensacjami redakcji id w
wiat wieci o „nowym ruchu", „no-

wej scenie", „nowym stylu" albo „no-

wym gatunku".
Kiedy w 1982 roku pojawi si The

Southern Death Cult, hasem dnia byt

„pozytywny punk", uznany za prób
rewitalizacji i rehabilitacji punk rocka.

The Southern Death Cult, Dance So-
ciety, Blood And Roses, Brgandage
czy The Mob optoway za modzieo-
wym buntem, jednak ich inwencja, o-

ryginalno i rónorodno pod
wzgldem muzycznym miay w zao-
eniu peni rot katalizatora, wyzwa-
lajcego indywidualno i kreatyw-

no wród suchaczy -w atmosferze
wspólnej zabawy. Wanie zabawy -

jak za czasów pionierów gatunku:

Sex Pistols, The Clash i The Damned.
Nie by to - podkrelmy - aden wia-
domie sprokurowany ruch. Raczej
spontaniczna reakcja na anarch-
styczno-destrukcyjne hasa goszone
przez programowych straceców
spod znaku „OH", którzy punk rock

uznali za swój monopol i zaszyli si w
mikroskopijnych salkach klubowych
wraz ze wit najzagorzalszych zwo-
lenników; z drugiej za strony - na
muzyk pop lansowan przez fono-

graficznych magnatów, opowiadajc
si za oportunizmem i nowym konse-
rwatyzmem ery thatcherowskfej.

Gdyby bliej przyjrze si owemu
„pozytywnemu punkowi", nieuchron-

nie nasunie si spostrzeenie, i wy-
znawane przez jego reprezentantów
wartoci zdumiewajco podobne byy
ideaom hipplsowskim, moe tylko o-

strzej, bardziej wprost - zgodnie z du-

chem czasów - zostay wyartykuo-
wane. The Southern Death Cult w tym
niejednorodnym towarzystwie wysfo-
rowa si na wiodc pozycj i wrcz
symboliczne wydaje si, e wokalista

i lider, lan Astbury - cho urodzony w
AnglH - okres punk-rockowej eks-
plozji przey w odlegej Kanadzie,
gdzie duch lat szedziesitych
wci by ywy, gdzie The Rolling Sto-

nes byli bogami, a czonkowie rodzi-

mego zespou Rush - herosami. S-
dz, i punkt kulminacyjny w muzyce
rockowej przypad na lata szedzie-
site i wczesne siedemdziesite - o-

wiadczy on reporterowi „Metody
Maker" w marcu 1983 roku. - Wyda-
rzyo si w niej wtedy wiele dobrego.
Dzi jest toju umierajce medium.
Po powrocie do Anglii, Astbury

zdeklarowa si jednak po stronie

grupy Adam And The Ants - na niej

te wzorowa si (a po indiask
rekwizytorni), gdy stan na czele

formacji z Bradford - The Violatlons,

która rycho przeistoczya si w The
Southern Death Cult Od wystpów w
lokalnych klubach do nagrania singla

z utworami Fatman i Moya - eksta-

tycznie przyjtego przez krytyków -
droga bya nadzwyczaj krótka. Pod-
krelano niemal klasyczn w swej
prostocie konstrukcj obu kompozy-
cji, a zespó obwoano ucielenie-
niem energii wyzwolonej przez Sex
Pistols.

Zbyt wiele wydarzyo si w zbyt

krótkim czasie, by The Southern
Death Cult - absolutny pupil brano-
wej prasy, przetrwa bez szwanku.
Wtoczeni do jednego przyciasnego
worka „pozytywici" wkrótce zaczli

si midzy sob gry, prowadzi
wojn podjazdow i ju wiosn 1983

roku owa pozytywna scena punk-roc-

kowa praktycznie przestaa istnie.

Wikszo tworzcych j grup -

choby Blood And Roses i Brganda-
ge - posza w rozsypk. Nie inaczej

stao si z The Southern Death Cult
Zostalimy na si wypchnici na
pierwszyplan przez otaczajcych nas
ludzi- wspomina Astbury - ja za nie

byem w stanie doj do adu z tymi,

którzy powierzajc nam swe propor-

ce wcale nie zamierzali za nami
pój.
Pamitk po zespole jest „po-

miertny" album, niewyszukanie zaty-

tuowany The Southern Death Cult,

zawierajcy zestaw utworów pocho-
dzcych z rónych sesji nagranio-

wych (nowe wersje Fatman i Moya
oraz elazne pozycje repertuarowe,

m.ln. AU Glory i False Faces) oraz fra-

gmenty koncertu w klubie „Rafters" w
Manchesterze w grudniu 1982 roku.

Mimo oczywistych wad, wynikajcych
zreszt z samego charakteru tej pu-

blikacji, dwie sprawy nie podlegay
dyskusji: znajomo rockowego rze-

miosa i talent.

Post-punkowa generacja potrzebo-

waa nowej atrakcji i niebawem sta
si ni lokal w poudniowym Londy-

'
nie „Batcave" - „Jaskinia Nietope-

rzy" - oraz „gotycki rock", tak bo-

wiem ochrzczono hybryd muzyki o
wyranie punk-rockowym rodowodzie
oraz tekstach i rekwizytach zapoy-
czonych jakby z drugorzdnych fil-

mów grozy. U.K. Decay, Alien Sex
Flend, Flesh For Lulu, Specimen, Sex
Gang Children obwoano bohaterami

sezonu - do tej grupy arbitralnie zali-

czono take Death Cult tak bowiem
nazw przyj Astbury i jego nowi
wspópracownicy: gitarzysta Billy

Duffy z Theatre Of Hate oraz basista

Jamie Stewart i perkusista Ray The
Reverand, obaj dotd zwizani z for-

macj Ritual.

Niesamowita, mroczna atmosfera,

w jakiej utrzymane byty utwory z wy-
danej latem 1983 roku „czwórki" -

Brothers Grimm, Ghost Dance, Horse
Nation i Christiana - a take i sama

nazwa wystarczyy, by do zespou
przylgna nowa etykietka. I nikt zbyt-

nio nie przejmowa si tym, e byty to

kompozycje wyranie skaniajce si
ku rockowemu mainstreamowi, bli-

sze U2 na przykad ni propozycji kliki

z „Batcave", a nawet jeszcze dalej

sigajce w przeszo. Zadecydo-
waa moda.

Stones! byli odzwierciedleniem lat

szedziesitych, Bowie - siedem-

dziesitych, lecz nie przypuszczam, I
wówczas zdawali sobie oni z tego

spraw. My natomiast zdajemy sobie

spraw, e jestemy ostatnimi -

prawdopodobnie ostatnimi wykonaw-
cami rock'n'rollowymi. Cytat ten mo-
na uzna za przejaw braku skrom-

noci, zawiera si w nim jednak pew-
na dwuznaczno. Astbury móg mie
na myli nie tyle Death Cult, ile cae
pokolenie wykonawców, do których

si zalicza. Gdzie indziej bowiem
mówi: Rock'n'roll jest rozkadajcym
si trupem- wszyscys tego wiado-
mi - / fy*o od zespoów zaley, by to

zmieni w taki czy inny sposób.

„Batcave" ze swoj cmentarno-

wampiryczn subkultur rozbyst ni-

czym spadajcy meteor i równie

szybko zgas.W chwili, gdy na jesieni

ukaza si ostatni singel pod szyldem

Death Cult - God's Zoo, okres jego

wietnoci nalea bezpowrotnie do
przeszoci.W samym zespole nast-
pia zmiana perkusisty (nowym naby-

tkiem byt Nigel Preston), ponownemu
skróceniu te ulega jego nazwa. Po
prostu - The Cult. Wspomniana
„czwórka" Death Cult, cho logicznie

rozwijajca zaoenia sformuowane
jeszcze przez The Southern Death

Cult, przede wszystkim przynosia

przedsmak tego, co bdzie mia do
zaoferowania The Cult w 1984 roku, w
jakim kierunku rozwija si bdzie
jego muzyka. A wic, ostatecznew-
czenie si do gównego nurtu tradycji

rockowej, gdzie znale mona The
Rolling Stones i The Who, Deep Pur-

ple i Led Zeppelin. Stao si to realne

dziki Duffy'emu, który okaza si nie

tylko idealnym gitarzyst, budujcym
intensywne, gste to dla emocjonal-

Na pocztku
nazwano ich

pozytywnymi punkami,

póniej - Gotami, jeszcze

póniej - godnymi

rock'n'roHowej tradycji.

Dzisiaj nie szczdzi si im

pogardliwych epitetów w
rodzaju pogrobowcy

psychodeiii, mniej za
histerycznie nastawieni

krytycy ukuli termin - nowe
dzieci hippisowskiej

rewolucji. Przyczyni si do

tego wainie album

prowokacyjnie zatytuowany

Love- jak gdyby na przekór

punk-rockowym i

post-punk-rockowym

postawom i ideaom,

wszelkim podziemnym i

piwnicznym kultom.



nej wokalistyki Astbury ego, ale i wy-
marzonym partnerem lidera w kompo-
nowaniu utworów o efektownej melo-
dyce - budzcych róne dalekie sko-
jarzenia, jednak jak w przypadku U2
(pokrewiestwo nie ulega wtpliwo-
ci), nigdy nie wskazujcych na kon-
kretne ródo inspiracji.

Inspiracj jest cata tradycja ga-

tunku I Astbury potwierdza to w wy-
powiedzi, noszcej znamiona dekla-

racji programowej The Cult: Ludzie
nie potrafi myle o przeszoci -

zawsze w przyszoci szukaj odpo-
wiedzi na stawiane przez siebie pyta-

nia. Gdy spogldamy wstecz, dowia-
dujemy si kim jestemy i wiemy do-
kd zmierzamy. Ale dzi nikt ju nie

patrzy wprzeszo i dlatego wszyst-
ko rozsypuje si w gruzy.

Wraz z wyrazem „Death", The Cult

zrzucit koejn etykietk, przyklejon
przez krytyków i wkroczy w trzeci

etap dziaalnoci singlami Spiritwal-

ker, Go West (Crazy Spinning Circles)

oraz albumem Dreamtime, wydanym
latem 1d84 roku. Przyniós on zbiór

udanych utworów o klasycznej wrcz
symetrii, w których odnale mona
bluesowe korzenie (Go West, Bad
Medicine Waltz), elementy wczesne-
go hard rocka (Spfritwalker, refren

83rd Dream), akcenty jakby oldfieldo-

wskle (otwarcie w nowej, „rozjanio-
nej" wersji Horse Nation, akustyczne
fragmenty z chórem oraz barwa gitary

w zamkniciu Gimmick) i ballady o
nieskazitelnie budowanych napi-
ciach (dramatyczna Butterflies i elek-

tryczny wariant A Fiower In The De-
sert, ustpujcy jednak akustyczne-
mu, zamieszczonemu na singlu Spfrit-

walker).

Do pierwszych 10 tysicy egzemp-
larzy pyty wytwórnia Beggars Ban-
quet zdecydowaa si doda jako
premi dodatkowy krek, zawieraj-
cy fragmenty koncertu w londyskim
„Lyceum" z 20 maja 1984 roku (zapis

caoci znalaz si na kasecie video,

zatytuowanej Dreamtime Uve At The
Lyceum). The Cult daje si tu pozna
jako znakomity wykonawca, grajcy
równie precyzyjnie na scenie jak i w

studiu. A wierzy si nie chce, e od
nagra dokonanych w „Rafters"

przez The Southern Death Club min-
o ledwie pótora roku.

Tekst utworu tytuowego pyty
wzbudzi zastrzeenia i niepokój

chwalcej pod niebiosa, zawsze jed-

nak czujnej krytyki. Krya si w nim
pierwsza zdecydowana prowokacja
Astbury'ego, nazbyt wyranie wska-
zujca na epok, jak darzy najwik-
sz sympati: Bd nosi dugie wo-
sy/ Dugie wosy, dugie wosy/ Prze-

duenie mojej duszy/Bd nosi du-
gie wosy. Brzmi to infantylnie, niczym
przedrzenianie si kaprynego
dziecka, chccego zrobi nazo ro-

dzicom. Ale Astbury ow grob
wprowadzi w ycie i upodobni si
bardziej do czonków Led Zeppelin
ni wypadao to liderowi nowofalowej
(cokolwiek to oznacza) grupy.
Na konsekwencje nie trzeba byo

dugo czeka. Nastpne single, cho
na jot nie ustpoway wczeniej-
szym, przyjto mniej entuzjastycznie,

jakby chodzio o sezonow gwiazdk,
której czas przemin, a nie o jeden z

najbardziej interesujcych zespoów
lat osiemdziesitych. Publiczno
miaa wszake wasne zdanie w tym
wzgldzie i Ressurection Joe, She
Sells Sanctuary i Rain - zrealizowane
wedug wypróbowanej recepty - wy-
sforoway si na prowadzenie na lis-

tach niezalenych od wytwórni fono-

graficznych. Zaszy równie wysoko w
oficjalnych, komercyjnych notowa-
niach, przypiecztowujc ostatecznie

status The Cult. Astbury: Wedug o-

becnej generacji dziennikarzy, gramy
ten stary okropny rock. Dlatego te
olbrzymia popularno The Cult zde-
rzya si z tak spektakularn zjadli-

woci prasy.

Warto doda tu, e zespó wbrew
pozorom nie stroni od eksperymentu,

cho traktuje go jako margines dzia-

alnoci. Oto She Sells Sanctuary u-

kaza si dodatkowo na osobnym
maxi-singlu w wersjach zatytuowa-
nych She Sells Sanctuary (Howling

Mix) i Assault On Sanctuary - obie

poddane zostay miaej elektronicz-

nej obróc i nafaszerowane efektami,

mogcymi wzbudzi podziw u „zawo-
dowców" nowej (Coiourbox) i starej

(Pink Floyd) daty.

A wic kolejne wyzwanie pod adre-

sem arbitrów, decydujcych co jest w
dobrym tonie, a co nie; co wypada
robi, a czego nie. A po nim nastp-
ne: album o fatalnym tytule Love, o-

publr'',owany jesieni ubiegego roku
- w czasach, gdy cynizm i interesow-

no stay si gówn walut obiego-
w. I znowu suchacz otrzyma 40 mi-

nut bardzo dobrej muzyki, budzcej
wspomnienie zotej ery rocka w dyna-
micznych, wprowadzajcych elemen-
ty hard-rockowe utworach Nin/ana,

Big Neon Glitter i chwilami Rain,- w
kojarzcym si ze stylistyk Cream
Phoenlx; w skomponowanym wedug
wzorów pop z lat szedziesitych,
lecz przefiltrowanym przez dokonania
Bowiego Revolutlon; wreszcie w
przypominajcym nieco ballad Am-
sterdam Jacuesa Brela - Black An-
get. Dyskografi The Cult dopenia
„czwórka" Revolution z trzema ca-

kiem nowymi utworami - Ali Souls A-
venue, Judith i Sunrise - dla odmiany
spokojniejszymi, operujcymi udatnie

nastrojem, dajcymi chwil wytchnie-
nia od dynamicznych kompozycji do-
minujcych na longplayu. Ale z elaz-
n konsekwencj kontynuujcymi li-

ni rozwoju zespou.

Pozytywny punk naley dzi do
przeszoci - w wiecie popularnoci
nurtu ochrzczonego mianem trad-roc-

ka wydaje si, e oddalony jest w
czasie bardziej ni psychodelia. Co z

jego zaoe, sformuowanych
wczeniej przez Joe Strummera z The
Clash (lecz nie zawsze przestrzega-

nych), ostao si jednak w filozofii

Astbury'ego: Sdz, e epatowanie
sloganami w muzyce rockowej jest

przejawem egoizmu. Gdy wciska si
co dzieciakom na si do garda, gdy
staje si ich sztandarem, odwala si
za nich cae mylenie, niewaciwie
ukierunkowuje upust ich energii. Od
kiedy usunlimy podobne bzdury z
naszej muzyki, zdobylimy wiksz
popularno.

W i

1HE
CULT



Grupa The Bangles po-

wstaa na pocztku lat o-

siemdziesitych. Utworzya
formacj Susanna Hoff, która

na estradzie zadebiutowaa
w 1976 roku. Ceniony w Kali-

fornii gitarzysta David Ro-

back zaangaowa j wtedy

do wasnego zespou The

Psychiatrists. Formacja mia-

a wiele wspólnego z brytyj-

skimi zespoami punk-roc-

kowymi, które zyskiway w
tym okresie coraz wiksz
popularno. Mielimy wiele

zwariowanych pomysów -

wspomina Hoff. Wystpom
chcielimy nada form
happeningów przypominaj-
cych seanse u psychoanali-

tyka. Susanna pozostawaa

pod wpywem znanej z wy-

stpów w Polsce wokalist-

ki zachodnioniemieckiej -

Nico, Suchaam jej nagra
od rana do wieczora, a na

punkcie „Chelsea Girl" po
prostu oszalaam, przyznaje.

Kiedy zespó The Psy-

chiatrists przesta istnie,

Hoff i Roback w dalszym ci-

gu wystpowali razem. Duet

przyj nazw The Uncons-

cious. Wykonywalimy „fil

Be Your Minor" iou Reeda,

J'm A Believer" The Monke-
es, przeboje ery rock'trol-

la, wspomina wokalistka.

Ubieralimy si dziwacznie,

chcielimy by kim w ro-

dzaju SonnyAnd Cher prze-

omu lat siedemdziesitych i

osiemdziesitych. Na pycie,

któr oboje nagrali, obok /'//

Be Your Mirror znalaz si
te m.in. utwór Dylana /'//

Keep It With Mine. W studiu

wsparli solistk i jej partnera

muzycy z kalifonijskich ze-

spoów The Dream Sindica-

te oraz Three 0'Clock. Hoff

wierzya, e sukces jest o

krok, ale Roback odszed
bez sowa. Przystpi do gru-

py The Last, a wkrótce po-

tem utworzy The Rain Para-

d.
,

Susanna przestaa pie-
wa. Z Nowego Jorku, gdzie

zamieszkaa, wrócia do Los

Angeles, do szkoy. Studio-

waa przez kilka miesicy
histori sztuki, zanim zdecy-

dowaa si na kolejn prób.
Daa ogoszenie do gazety.

Chc zaoy zespó: szu-

kam dziewczyn, które lubi
The Beatles, The Byrds,

Love... Nadesza jedna jedy-

na odpowied. Osob, która

si zgosia, bya Marta

McKee, siostra Briana Mac-

Leana, gitarzysty Love. Przez

kilka miesicy obie wokalis-

tki tworzyy duet. Wystpo-
way w maych klubach. Bez

powodzenia. Rozstay si
skócone...

W 1 980 roku Susanna po-

znaa piewajce siostry Pe-

terson, które - tak jak ona -

okazay si wielbicielkami

The Beatles, The Kinks, The

Monkees, Dylana, The
Byrds, Mamas And Papas.

Po kilku próbach trzyosobo-

wy zespó The Colours za-

debiutowa przed publicz-

noci. Susanna Hoff zosta-

a gówn wokalistk, Vicki

Peerson gitarzystk, a jej

siostra Debbi zgodzia si u-

si przy perkusji. Wykony-
way razem ulubione piosen-

ki: A Hazy Shade Of Winter

Paula Simona czy Stepping

Out Paula Revere. Po kilku

miesicach klubowych wy-

stpów jedna z lokalnych

stacji telewizyjnych zapropo-

nowaa grupie wystp w pro-

gramie rozrywkowym z u-

dziaem gwiazd. Warunkiem

bya zmiana nazwy. Kto wy-

myli Supersonic Bangs;

dziewczyny zgodziy si na

The Bangs.

Nagranie i wytoczenie

pierwszego singla - Getting

Out OfHand- wokalistki sfi-

nansoway same. Wydana z

nalepk Down Kiddie Re-

cords pyta zrobia w Los

Angeles furor. Wtedy grupa

powikszya si o Annette

Zilinskas - gitara basowa,

piew. Menaerem zespou
zosta Miles Copeland, brat

Stewarta Copelanda z Poli-

ce. Wkrótce okazao si te
jednak, e dziewczyny nie

maj prawa, wystpowa
pod nazw The Bangs,

wczeniej zostaa ona bo-

wiem zastrzeona przez

mao znany zespó ze

Wschodniego Wybrzea Za

odstpienie nazwy konku-

rencyjna formacja zadaa
dwadziecia tysicy dola-

rów. Dziewczyny nie miay
takiej sumy. Zwróciy si do

Copelanda, który dugo za-

stanawia si i w kocu, dora-

dzi... zmian nazwy na The

Bangles. Wyoy wszake
pienidze na nagranie mini-

albumu The Bangles (Faulty

Records, 1982).

Niewielki sukces pyty

wystarczy, aby grup zainte-

MALARIA

1HE CULT
Owa filozofia nasycona wszake

zostaa szczególnym mistycyzmem,
pochodzcym z innej zupenie epoki,

przedkadajcym uczucia i emocje
nad racjonalizm i pragmatyczne my-
lenie. W wywiadzie udzielonym mie-
sicznikowi „The Face", Astbury nie

tai, jak wielk rol w jego yciu ode-
gra Jim Morrison: By on bliski odpo-
wiedzi na cholernie wane pytania,

dotyczce ycia, mioci i nuklearnej

zagady.
Mio, pokój i rock... Wyglda na

to, e stary dinozaur na dobre powró-
ci z kilkuletniego wygnania z nowymi
sitami, mszczc si za doznane upo-
korzenia, W USA kwitnie tradycyjny

rock, a w Anglii do odrodzenia si o-

pluwanych w 1977 roku gatunków
przyczyniy si tak The Police, Echo
And The Bunnymen, U2, jak i The
Smiths, Sisters Of Mercy, Baiaam And
The Angel, March Violets i The Cult;

ostatnio na t list wpisay si The
Pogues i The Jesus And Mary Chain.

Byo to chyba nieuniknione, gdy
punk rock w gruncie rzeczy nie wyda
gwiazd wielkiego formatu, a progra-
mowe odcinanie si od tradycji - wa-
runkujcej przecie wszelk ewolucj
- okazao sie lepym zaukiem.

JERZY A. RZEWUSKI

PS. Od pocztku 1985 roku The Cult - po
odejciu Nigela Prestona - nie ma staego
perkusisty. W sesjach nagraniowych LP
Love i EP Revolution udzia bra Mark Brze-
zicki z Big Country.

Szesnacie lat temu ówczesny
wiceprezydent Stanów Zjedno-

czonych, Spiro Agnew, wygosi
synne przemówienie, w którym
potpiona zostaa w bezwzgldny
sposób muzyka rockowa, jako
gówne ródo demoralizacji ame-
rykaskiej modziey. Moraizator
Agnew zosta niedugo póniej
zdymisjonowany z przyczyn bez-
porednio zwizanych z uczci-

woci j morale oraz jeszcze
szybciej zapomniany jako polityk,

ale fragmenty jego antyrockowej
krucjaty przypomniaa niedawno
prasa zachodnia. W obronie mo-
ralnoci nastolatków i przeciwko
muzyce modych wystpia bo-
wiem obecnie specjalna komisja
powoana przez prezydenta Rea-
gana.
W skad ciaa pod nazw Pa-

renfs Musie Resource Center
(PMRC) weszy ony piciu polity-

ków amerykaskiego establish-

mentu: Tipper Gore, Susan Baker,

Pamela Howard, Ethelynn Stuckey
oraz Sally Nevices. Werbalne mo-
ralizatorstwo amerykaskiej sce-
ny politycznej, jak zwykle zreszt,
stawia sobie za cel udowodnienie
z góry zaoonych wniosków. Jed-
noczenie dziaalno komisji sta-

nowi take klasyczny przypadek i-

lustrujcy wiadome mylenie
skutków z przyczyn: z jednej
strony nie zwraca si uwagi na
podoe spoeczne dziaalnoci

muzyków w USA, na denia za
wszelk cen do sukcesu finanso-

wego, na efekciarstwo, blichtr i

sensacyjno-skandalizujc otocz-
k show businessu, za z drugiej

strony rzucane s anatemy i prze-

klestwa na wykonawców, którzy

podejmuj reguy tej nieczystej

gry i nie maj adnych wyrzutów
sumienia. Sowem - kilka dobrych
poczciwych biaych paniu chce
sprowadzi zbkan trzódk na
cieki cnoty.

Pocztki kampanii, która spo-
tkaa si z arliwym poparciem ze
strony Ameryki drobnomieszcza-
skiej, konserwatywnej, sigaj
roku 1984, a gównym jej sprawc
wydaje si Prince, wykonawca
piosenek podminowanych zmy-
sowym erotyzmem, niekiedy dra-

stycznych, takich choby jak Dar-
ling Mickie, gdzie jest mowa o sa-
mozadowoleniu (w filmie Purple
Rain utwór zosta zilustrowany su-

gestywn scen z wykonawc w
roli gównej).

Panie z PMRC postawiy sobie
za cel wykazanie, e piosenki
Prince a s charakterystyczne i ty-

powe dla muzyki modzieowej w
ogóle i oczywicie znalazy przy-

kady na potwierdzenie zawczasu
przyjtej tezy. Nietrudno si do-
myli, e zaatakoway Madonn
jako wykonawczyni utworów Uke
A Virgin i Materia Girl, przypomi-
najc, e popularna dzi pio-

PAS CNOTY

senkarka wystpia kiedy w por-

nograficznym filmie, pozowaa te
do erotycznych zdj. Zaatakowa-
y Sheen Easton, piewajc
(Come Inside My) Sugar Wails, w
rezultacie podjtych przez nie

dziaa utwór trafi zreszt na in-

deks i w Stanach Zjednoczonych
nie by prezentowany przez radio

ani te telewizj, co wykonawczy-
ni przyja z oburzeniem. Me rozu-

miem - powiedziaa dziennika-

rzom - na jakiej podstawie pi
osób decyduje o tym, co moe, a
czego nie moe sucha cay
wiat Gorycz wokalistki nie wyda-
je si jednak uzasadniona, zakazy
przysporzyy jej bowiem wielu no-

wych wielbicieli - wspomniany u-

twór by w Stanach Zjednoczo-
nych wielkim przebojem. Bojowe
cioty z PMRC wydaj si zreszt
nie dostrzega, e ich kampania
odnosi skutki przeciwne do za-

mierzonych, wydobywa bowiem
na wiato dzienne to wszystko,
co stanowi margines produkcji e-

stradowej na wiecie. Ile osób
miao szans usysze wulgarny
utwór grupy W.A.S.P Fuck Uke
The Beast? Prasowa batalia, któ-

rej daa pocztek komisja, zwróci-

a na piosenk i jej wykonawców
uwag milionów, a w podsycanej
przez media atmosferze niezdro-

wego zainteresowania tym co nie-



resowali si przedstawiciele

koncernu fonograficznego

Columbia. Podpisany wkrót-

ce potem kontrakt nagranio-

wy opiewa na wiele lat. Do-

tychczas staraniem firmy u-

kazay si dwa albumy The

Bangles - Ali Over The Pla-

ce (1984) i Different Llght

(1986). Zawieraj bezpre-

tensjonalne, pogodne pio-

senki w stylu lat szedzie-
sitych, m.in. If She Knew
What She Wans Juiesa

Sheara, Walk Like An Egyp-

tian Liama Sternberga, Sep-

tember Gurls Alexa Cniltona

oraz wasne - melodyjna

ballada Folowing czy o-

strzejszy, rockowy utwór

Standing In The Haltway.

Najwikszy sukces zapewni-

a grupie jednak piosenka

Manie Monday, kompozycja

niejakiego Christophera. Nie

jest tajemnic, e pod pseu-

donimem tym kryje si Prin-

ce.

Opowiada Susanna: Kil-

kanacie miesicy temu wy-

braam si do Londynu. Prin-

ce lecia tym samym samo-
lotem. Wykupi wszystkie

miejsca pierwszej klasy

Przed drzwiami do jego ka-

biny sta „goryl", który nie

wpuszcza nikogo. Wystpo-
waymy kiedy w tym sa-

mym programie co Prince,

moe dlatego odwayam
si poda mu krótki list.

Prince przyj mnie. Rozma-
wialimy o nim. O jego pio-

senkach, koncertach, sukce-

sach...

Czy spotkanie zakoczyo
si niewinn pogawdk?
Tego si nie dowiemy. Tak

czy inaczej zapewnio dziew-

czcej grupie wiatowy
przebój.

Zespó The Bangles wy-

stpuje dzi w skadzie nie-

co innym ni w okresie po-

cztkowym. Kilkanacie mie-

sicy temu odesza Annette

Zilinskas, a zastpia j Mi-

chael Steele - gitara baso-

wa, piew. Nie jest debiu-

tantk, wystpowaa ze zna-

n formacj The Runaways.

wspópracowaa te z eks-

perymentaln grup Snake-

finger.

Niektórzy twierdz, e The

Bangles jest najlepszym

dziewczcym zespoem roc-

kowym w tej chwili. Recen-

zenci zgadzaj si jednak, e
podczas wystpów kwartet

nie jest w stanie odtworzy
brzmienia, które znamy z

pyt. Opracowanie wokalne

utworów wydaje si ubo-
sze, wykonawstwo instru-

mentalne pozostawia wiele

do yczenia. Dziewczyny nie

przejmuj si jednak. Mó-

wi: na ywo nawet The Rol-

ling Stones wypadaj cza-

sem sabo...

DARIUSZ KOZOWSKI

TOYAH

dozwolone, na wiatowe listy

przebojów trafiaj dzi piosenki

takie na przykad, jak Touch Me (I

Want Your Body), nagrana przez

Samanth Fox, dziewczyn z an-

gielskich kalendarzyków dla star-

szych panów.
Do dziaa podjtych przez

PMRC - komisja przedstawia
projekt drastycznego zaostrzenia

cenzury tekstów piosenek nagry-

wanych na pyty, a chodzi nie tylko

o seks, ale take o brutalny zda-

niem on polityków ameryka-
skich realizm spoeczny utworów
takich, jakie pisze Bruce Spring-

steen - ustosunkowa si Stanley

Gortikov, prezes Recording Indu-

stry Association of America, a

wiec stowarzyszenia wytwórców

pyt w Stanach Zjednoczonych.
Projekty przedstawione przez
PMRC nie wydaj mi si atwe do
zrealizowania, zgadzam si jed-

nak z tym, e samego problemu
nie moemy lekceway. Zastana-
wiamy si nad wprowadzeniem do
kontraktów nagraniowych z wyko-
nawcami klauzuli, która zmuszaa-
by ich do autocenzury...

Przedstawicielek PMRC wypo-
wied Gortikova nie usatysfakcjo-

nowaa jednak, kilka tygodni po
jego wystpieniu na amach ty-

godnika „Billboard
1

' ukaza si
list, w którym dwudziestu senato-

rów oraz reprezentantów Kongre-
su, w tym wszyscy mowie wal-

czcych pa, zaprotestowao
przeciwko lekcewaeniu proble-

mu przez firmy pytowe. Zarazem
odezway si jednak gosy w obro-

nie muzyki rockowej. W wystoso-

wanych do prasy listach - wiele

osób, m.in. Tom Bradley, bur-

mistrz tos Angeles oraz znany re-

yser filmowy Martin Scorsese za-

protestowao przeciwko absurdal-

nej kampanii, podkrelajc, e ob-

rona morp'noci nie wydaje si tej

akcji celem gównym. W tym sa-

mym duchu wypowiedzia si za-

proszony przed oblicze Senatu

Stanów Zjednoczonych Frank

Zappa, mona jednak przypu-

szcza, e jego sarkastyczne wy-

stpienie nie zostao odebrane z

nalenym skupieniem.

Oczywicie, wród ameryka-
skiego show businessu nie sami
wici, ale efekciarskie kampanie
propagandowe amerykaskiej ad-

ministracji powicone sprawom

drugorzdnym i incydentalnym,

maj na celu zagodzenie efektów

spoecznych, jakie wywouje kry-

tyczna twórczoó wielu artystów

rockowych. Choby swego czasu
masowy protest modziey w USA
przeciwko agresji w Wietnamie w
duej mierze podbudowany by in-

telektualnie przez artystów jazzu i

rocka. Nie inaczej jest z obecn
twórczoci, w której czsto wy-

raane s niepokoje modego po-

kolenia o przyszo, niech do
programu „gwiezdnych wojen"
czy apele o porozumienie w spra-

wie rozbrojenia, co ze wzgldu na
zasig odbioru spoecznego, a

zwaszcza wród modych sucha-
czy rocka, nie moe nie napotka
przeciwdziaa obecnej admini-

stracji amerykaskiej.

Krucjata przeciwko rockowi

trwa. Damy z PMRC wykazuj
du aktywno i absolutny brak

wtpliwoci nawet w dyskusyj-

nych kwestiach artystycznych. Za-

sada jest prosta: jeeli nie mona
artysty wyciszy czy zniszczy
jego popularnoci, to przynaj-

mniej trzeba go omieszy, oskar-y o nihilizm i lekcewaenie ludz-

kich i boskich przykaza. I najle-

piej do jednego worka wrzuci od
razu wszystkich wykonawców i

twórców muzyki rockowej - tych

nielicznych, których produkcje ar-

tystyczne rzeczywicie s dysku-

syjne lub wprost budz sprzeciw

oraz ca reszt, jak leci.

Groteskowa kampania trwa, a

jej fina jest trudny do przewidze-

nia. (WM)
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Jadc samochodem tatusia

moda dama podwozi przystoj-

nego Indianina. Ogie od pier-

wszego wejrzenia - jad ra-

zem na koniec wiata. Kiedy
na wiat przychodzi dziew-
czynka, codzienne kopoty za-

bijaj mio. Maa Saly Rose
wychowuje si u rodziny. Ra-
dio jest jej najlepszym przyja-

cielem. Po 16. urodzinach wy-
rusza w wiat.

Spotyka piewaka. Docza
do jego kapeli, uczy si gra i

piewa. Pod jej wpywem
piewak statkuje si, przesta-

je rozrabia w honky-tonka i

barach Poudnia. Zdobywa jej

serce bez reszty i po którym
koncercie w Wirginii pobieraj
si.

Pod jego okiem Sally staje

si artystk. Menaerowie na-
mawiaj j, by rzucia piewa-
ka i jego muzyk; gwarantuj
wielk karier. On rozgoryczo-
ny i zawiedziony znów wpada
w ze towarzystwo i naogi.
Ona - zraniona jego postpo-
waniem - odchodzi, gdy jest

mu najbardziej potrzebna.

Sukcesy nie przychodz od
razu. Sally tskni za piewa-
kiem, za jego ciepymi piosen-
kami. Zanim jednak moe mu
powiedzie co dzieje si w jej

sercu, piewak ginie w kata-

strofie na autostradzie. Nie

zdya mu przekaza, e wra-
ca.

Pokonawszy ból i al, Sally

wraca na tras. piewa jego
piosenki w miejscach, gdzie
byli razem. Dziki wspomnie-
niom mio wci yje. Staje

si sawna, ale bez niego suk-

ces wydaje si pusty. W kocu
rzuca estrad - wie, e musi
nauczy siy sama.

uspokaja si. Kupuje radio-
stacj KSOS i przez ca dob
nadaje jego i swoj muzyk.
Nadal oboje s razem...

Taka jest ni przewodnia
piosenek z albumu Emmylou
Harris - The Ballad Of Sally

Rose - Ballada o Sally Rose.
Pyty wydanej w 1985 roku
przez firm Warner Brothers, a

uoonej przez Anglika Paula
Kennerley i sam Emmylou.
Jako e piosenki napisane s
take przez t par (od dwóch
lat nierozczn i w yciu pry-

watnym), mówi si, e to opo-
wie autobiograficzna. ycie
piosenkarki przebiegao po-
dobnie. Oto co mówia sama:
Waciwie ku muzyce coun-

try zwróciam si w póniej-
szym okresie mego ycia, ale

oczywicie bya ona we mnie.
Mój brat byt fanem country i

wszdzie dookoa j sysza-
am - najczciej pyna z ra-

dia. Czasami patrzyam na ni
z góry, poniewa byam zaan-
gaowana po stronie folko-

wych protest-songów. Ale wy-
konawcy tacy jak Hank Wil-

liams fascynowali mnie za-

wsze. Uwielbiaam te lana i

Sylvi, którzy bylim muzycz-
n inspiracj. Ich muzyka bya
tak oryginalna, tak pena ycia,
siy i pikna... Harmonia ich

gosów i dobór repertuaru wy-
wodziy si z country.

Wiele byo tych maych na-

sionek we mnie, ale dopiero
kiedy poznaam Grama Par-

sonsa i zaczam z nim praco-
wa, zainteresowaam si
country powanie. To by decy-

dujcy moment w mym yciu.
W wywiadzie dla pisma

„Crawdaddy" w 1976 roku, Em-
mylou stwierdza, e dwie rze-

czy zmieniy zasadniczo jej y-
cie: urodziny córki i poznanie
Parsonsa. Na pocztku wcale
nie bya nim zafascynowana,
tecz póniej przekonaa j jego
jasna, intelektualna koncepcja
muzyki jak tworzy. Zauroczy-
a j jego wizja stopionej w
jedno kosmicznej muzyki a-

merykaskiej z podstawami w
country, bluesie i rocku. I rze-

czywicie - to on nauczy j
sucha George a Jonesa, Bra-
ci Everly i Louvin, Billa Monroe
i innych ludowych piewaków
country z gbokiego Poud-
nia. Nauczy j te czu i pie-
wa country podczas wspól-
nych koncertów i nagra.

Urodzia si pod znakiem
Barana: 2 kwietnia 1949 roku w
Birmingham, Alabama. Rodzi-
na przeniosa si do stolicy,

wic i Emmylou majc lat na-
cie zacza wystpowa w klu-

bach Waszyngtonu, póniej
za i Nowego Jorku. Musiaa
si podoba folkowej publicz-

noci, bo firma Jubilee wydaa
jej longplay. Nosi on tytu Gli-

ding Bird - Szybujcy ptak,

lecz w 1969 roku nie wywoa
wikszego zainteresowania.

Moe ju za póno byo na
pieni protestu i folkowe balla-

dy w stylu Joan Baez. Do, e
Emmylou wycofaa si na jaki
czas z estrady. Urodzia córk,
rozstafa st z pterwsym m-
em i pojechaa do Naswille.

Peno tam modych muzyków
starajcych si zwróci na sie-

bie uwag. W tym tyglu marze
i nadziei liczna moda piosen-

karka nie daa sobie rady. Chy-
ba jeszcze nie bya gotowa na
country, nie wiedziaa dobrze
czego chce. W tym czasie, co
prawda, wypyny na pene
wiato talenty Krisa Kristof-

fersona, Mickey Newburyego i

Billy Joe Shavera, aie byy to

osobowoci dojrzae i zapra-

wione w muzycznych bojach.

Wrócia do Waszyngtonu,
zaoya may zespó i znów
piewaa w klubach. Którego
wieczora usysza j Chris Hill-

man i inni czonkowie znanej
country-rockowej grupy Flying

Burrito Brothers. Namówili
Grama Parsonsa, by przyje-

cha i posucha czystego go-
su Emmylou. Wiedzieli, e ten

duchowy przywódca caego
nurtu country-rocka wywodz-
cego si z Kalifornii, ma zamiar
nagrywa pyt I szuka wyso-
kiego, harmonicznego gosu.

Parsons by bardzo utalen-

towanym muzykiem, wspó-
twórc sukcesów legendarnej
grupy The Byrds. Pochodzi z

zamonej rodziny z Poudnia
typu „faulknerowskiego". Ko-
cha muzyk country, ale atwo
ulega podszeptom szatana -
dobro i zo bez przerwy wa-
czyo o jego rogat dusz. Gdy
zaprzyjani si z Rolling Sto-

nesami, spróbowa miesza al-

kohol z narkotykami. Nauczy
co prawda Jaggera i Richarda
jak si gra i piewa muzyk
country, ale sam zacz opa-
da w przepa. Mia si pod-
nie nagrywajc solow py-
t.

BALLADA O
EMMYLOU ->
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Na pocztku roku przesta istnie najpo-

pularniejszy duet lat osiemdziesitych -

Wham!
George Michael, a racz] George Mi-

chael Panyiotou, syn imigranta z Cypru

oraz Andrew Ridgeley, syn innego prze-

siedleca do Wielkiej Brytanii, przybysza z

Egiptu, dwaj rówienicy - rocznik 1963 -
i

ssiedzi, obydwaj pochodz bowiem z

Bushey niedaleko Watford, wystpowali ra-

zem od koca lat siedemdziesitych.

Wspópracowali z amatorskimi zespoami;
George piewa, Andrew gra na gitarze,

piosenki komponowali wspólnie. Duet u-

tworzyli w 1981 roku. Zadebiutowali sing-

lem z utworem Wham Rap. Wydaa t pyt
maa firma lnnervision.

Wystp duetu w popularnym programie

telewizji angielskiej „Top Of The Pops" zo-

baczy Simon Napier-Bell, który wyanso-
wa m.in. Marca Bolana i jego grup T. Rex.

Zaproponowa dziewitnastoletnim arty-

stom spotkanie. Podczas niezobowizuj-
cej rozmowy wrczy im wasn ksik,
tom wspomnie pod tytuem You Don'
Have To Say You Love Me (Nie musisz
mówi, e mnie kochasz). Autobiografia

londyskiego impresaria wywoaa kilka lat

temu skandal. Nie ma wykonawcy, którego

nie mona wprowadzi na listyprzebojów-

pisa menaer - trzeba tylko wiedzie, jak

to zrobi, komu da apówk i jakiej wyso-
koci..

Podczas kolejnej rozmowy duet Wham!
podpisa z autorem You Don't Have To Say
You Loue Meumow impresaryjn. Nie s-
dz, aby George przeczyta moj ksik -

wspomina Napier-Bell - ale Andrew byni
zachwycony. Musisz zosta naszym mena-
erem, powtarza. Na efekty George i Me-
chael nie czekali dugo. Wkrótce po spo-

tkaniu Napier-Bella podpisali kontrakt z fir-m Epic. Byli ju wtedy zaliczani do grona

najpopularniejszych wykonawców muzyki

rozrywkowej w Wielkiej Brytanii.

Komponujc swoje przeboje, m.in.

Young Guns (Go For tt), Bad Boys, Club

Tropicana, Wake Me Up Before You Go
Go, Freedom oraz l'm Your Man, Michael i

Ridgeley nie kryli nigdy fascynacji murzy-
sk muzyk taneczn lat szedziesitych i

siedemdziesitych, przebojami takich wy-
konawców, jak The Supremes, The Four

Tops, Smokey Robinson And The Miracles

(nagrali Love Machin z repertuaru The Mi-

racles), wreszcie Chic, Tym bardziej zdziwi-

li si, kiedy ich piosenki trafiy na amery-

kaskie listy przebojów. George mówi: nie

rozumiem, jak mona sucha muzyki

Wham!, jeli zna si jej pierwowzór...

Tymczasem Napier-Bell prowadzi nie-

zwyk kampani reklamow. Zaangaowa
na przykad dwie modelki, Jackie St. Clair i

Elish Scott, które publicznie rywalizoway

o prawo do Andy'ego, wywoujc skandale,

o których prasa szczegóowo informowaa.

Sam Ridgeley wystpi wtedy w programie

telewizyjnym Tern/ego Wogana, twierdzc,

e nie zna obydwu pa. Byo to wszake
jeszcze jedno posunicie menaera - za-

przeczenie uwiarygodniao wymylony
skandal.

Stao si jednak co, czego Napier-Bell

nie przewidzia. Stopniowo George Michael

zacz w Wham! wysuwa si na plan pier-

wszy. On by gównym producentem obyd-

wu albumów duetu - Fantastic (lnnervision,

1983) oraz Make It e/g (Epic, 1984). W pew-
nym momencie zaprezentowa si za jako

solista w repertuarze o wiele bardziej atrak-

cyjnym ni przeboje Wham!. Zapiewa na

przykad bardzo adn, romantyczn pio-

senk Careless Whisper. Sukces zachci
go do pójcia wasn drog.

Kiedy zajem si sprawami Wham!,

George wyzna mi, e pragnie zosta naj-

wiksz gwiazd wiata - wspomina Na-

pier-Bell. - Bdziesz gwiazd, powiedzia-

em mu, ale pewnego dnia znienawidzisz

to. Chyba si pomyli. (DK)
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Video Rewind,
The Rolling Stones 1984 r.

Z okazji wydania kolejnej (trzy-

dziestej!) pyty dugograjca] The
Rolling Stones pragn podzieli

si wraeniami z materiau, jaki

znalaz si na vldeokasecie zaty-

tuowanej Video Rewind. Ju sam
tytu (Przewijanie wsteczne) suge-

ruje, e mamy do czynienia z re-

trospektyw utworów w wersji vi-

deo. Konwencja prezentowanego
programu wymylona przez rey-
sera (Juien Tempie) zawiera wiele

elementów autoironii. Oto wraz ze
stranikiem (w tej roli Bill Wyman)
wchodzimy do sali muzeum antro-

pologicznego, w której znajduje-

my zahibernowanego idola ery

rock'n'rolla (Mick Jagger). Dziki
dziwnej sile tajemniczego prze-

wodnika oraz zdobyczom techniki

audiowizualnej odbywamy podró
w niezbyt odleg przeszo. I w
ten oto sposób na ekranie monito-

ra znalezionego w archaicznej lo-

dówce ogldamy i suchamy Sto-

nes oraz wersje video piosenek z

lat 1970 - 1984. Na pierwszy ogie
utwór (nomen omen) She Was
Hot, pochodzcy z pyty Under
Cover. Synny video-cllp z dam,
która sprawia, e wszystko w niej i

dokoa ponie (dosownie i w prze-

noni) uwaany jest za jeden z

najlepiej zrealizowanych. Mocny
pocztek. Po piosence z 1983 r.

przewijamy tam video wstecz i

dowód na to, e nic na tej kasecie
nie znalazo si w sposób na po-

zór przypadkowy, She's So Cotd
(Ona jest taka chodna) z LP Emo-
tional Rescue ostudza nieco tem-
peratur widowiska i sprawia, e
dalszy cig oglda moemy bez
przesadnego podniecenia. Po ko-

lejnych dwóch utworach, tytuo-

wym z wymienionego longplaya i

Walting For A Friend ogldamy
najstarsze z zamieszczonych na

kasecie. Angie z 1973 r. wykonana
bez typowych dla Rolling Stones
dynamicznych uj i tricków kon-

trastuje z Brown Sugar w wersji

„live", która jest popisem mikser-

skim montaysty (zdjcia z wyko-
nania tego utworu na rónych e-

stradach, wspaniale montowane,
sprawiaj wraenie, jakby dziao
si to wszystko podczas jednego

koncertu). Video Rewind jest nie

tylko zapisem najciekawszych cl!-

pów, lecz take dokumentem reje-

strujcym wiele zdarze l rozmów
z caej dziaalnoci grupy. S tu

zarejestrowane „wstydliwe" zdj-
cia z orgii, jaka miaa miejsce w
samolocie, którym odbywali pod-

róe koncertowe. S te interesu-

jce wypowiedzi czonków zespo-

u. M.in. dowiadujemy si, dlacze-

go The Rolling Stones przez tak
dugi czas cigle s razem. Otó
okazuje si, e wszystkiemu „wi-
nien" jest Charlie Watts, a gównie
jego zdolno agodzenia wszel-
kich konfliktów, których na prze-
strzeni tych lat byo przecie wie-
le. Kolejne propozycje, jak Too
Much Btood i Undercover Ot The
Night w zestawieniu z poprzedni-
mi, pozwoliy udowodni tez, e
Rolling Stones to zespó, który

potrafi zachowa swój autentyzm i

konsekwencj bez bezkrytyczne-

go odcinania si od obowizuj-
cych mód. Zdolno zachowywa-
nia wasnego „ja" przy równo-
czesnym asymilowaniu nowych
kierunków w muzyce jest cech
waciw tylko najlepszym.

The Collection,

Ultravox 1985 r.

Videokaseta Ultravox The
lection bya jednym z najwik-
szych wydarze ubiegego roku.

Zawiera, podobnie jak LP o tym
samym tytule, 12 najwikszych
singlowych przebojów zespou.
Od pierwszego Passing Strangers
poprzez Vienna, The Voice, Hymn
a po Loves Great Adventures.

THE Wti
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Muzyka The Who czy w sobie niepo-

skromion agresj I gbokie pikno - ta-

kie te s filmy zwizane z zespoem. Ju u

samych podstaw legendy The Who znaleli
si dwaj filmowcy, Kit Lambert i Chris

Stamp. W 1964 zostali menaerami grupy.

Kiedy na jednym z koncertów w klubie

„RaiJway Tavern" w Brighton Pete Towns-
hend wbi gitar w sufit, a nastpnie roz-

strzaka j na kawaki, obaj nie mieli wtp-
liwoci - by to symboliczny akt rozadowa-
nia frustracji modego pokolenia.

Mino 10 lat, zespó zdoby midzyna-
rodow saw. Destrukcja staa si obo-
wizkowym elementem kadego koncertu
The Who. Przekaz zespou - bodaj najbar-

dziej czysty I autentyczny przekaz adreso-
wany kiedykolwiek przez artystów rocka -

trafia mia przede wszystkim do modzie-
y z klasy robotniczej. Sztuka The Who, a w
szczególnoci talent autorski Townshenda,
okazay si o wiele bardziej uniwersalne.

Zwróci na to uwag wybitny reyser bry-

tyjski Ken Russell. Kiedy w 1974 podj z

zespoem wspóprac, jego wiatowa po-
zycja bya ju w peni ugruntowana. Da si
pozna jako autor adaptacji powieci D. H.

Lawrenca Women In Love, kontrowersyjnej
biografii Czajkowskiego The Musie Lovers

oraz synnego, skandallzujcego dziea
The Devls. Koczy wanie prac nad fil-

mem Mahler, Russell postanowi zekrani-

zowa jedno z najwikszych osigni w

dorobku The Who, napisan w latach 68/69
rock-oper (okrelenie to zawsze budzio
wtpliwoci czonków grupy) Tommy. Bya
to alegoryczna opowie o chopcu, który

na skutek traumatycznego przeycia w
dziecistwie (by wiadkiem zabójstwa do-
konanego przez matk i jej drugiego ma
na ojcu, lotniku RAF-u, który uznany za za-
ginionego, po latach amnezji wraca z woj-
ny) traci cakowicie kontakt z otoczeniem.
Niewidomy i guchoniemy Tommy, nieus-
tannie naraony na cierpienie I upokorze-
nia, wyrasta na mistrza elektrycznego bilar-

du I zostaje przywódc fanatycznej, totali-

tarnej sekty. Kiedy w finale sekta obróci si
przeciwko niemu, Tommy przeyje pene I

ostateczne wyzwolenie. Dziki mistrzo-
wskiej reyserii Russella, cierpienie Tom-
my'ego nabiera wymiaru uniwersalnego.
Spod lepego, niszczcego nacisku oto-
czenia wyrywa si rozpaczliwe zawoanie:
See Me, Feel Me/ Touch Me, Heal Me. Jest
ono nie tytko kluczem do caej twórczoci
The Who, ale hasem, z którym mode po-
kolenie mogo utosami swe nieatwe po-
szukiwania kontaktu i akceptacji. Film Ru-
ssella ogniskuje si wokó tego, co mimo
silnie uzewntrznianej agresji i deklarowa-
nego buntu, stanowio zawsze esencj
przekazu The Who - potrzeby mioci.
Rol Tommy'ego powierzy Russell wo-

kalicie zespou, Rogerowi Daitreyow,
który okaza si prawdziwym objawieniem
aktorskim. Matk zagraa Ann-Margret,
ojca Robert Powell (Mahler, Jesus OfNaza-
reth), a ojczyma - ulubiony aktor Russella,
Ollver Reed. Oprócz wszystkich czonków
The Who wystpuj zaproszone gwiazdy -
Erie Clapton jako Kapan, Elton John Jako
Czarodziej Bilardu. Znakomit kreacj
stworzya Tina Turner, która jako Acld
Oueen, we wspaniaej, psychodelicznej
sekwencji, przeprowadza seksualno-nar-
kotyczne uwiadomienie Tommy'ego. W
posta wujka Erniego, zboczonego sady-
sty, bezbdnie wcieli si perkusista The
Who, czowiek o stu twarzach, Keith Moon.
W filmie Tommy rozbrzmiewa muzyka The
Who, lecz ustpuje ona pytowemu orygl-
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naowi. Kierownictwo muzyczne sprawo-
wa sam Townshend. Nowe wykonania nie-

których utworów s bardzo dobre (szcze-
gólnie hit Pinball Wlzard w wersji Eltona
Johna), sab stron pozostaj jednak
piewajcy aktorzy. Plastyczna wizja Ru-
sella bliska jest sztuce pop-artu - komik-
sowe prowadzenie akcji, jaskrawe barwy,
wiadome naduywanie symboli pop-kultu-
ry (cmentarzysko samochodów, cudowna
witynia Marilyn Monroe, itp.). Produkcja
Tommy'ego kosztowaa 3,2 miliona dola-

rów, bardzo duo jak na owe czasy. Film

odniós wiatowy sukces, a cho stanowi
dzi klasyczn pozycj gatunku, jego od-
dziaywanie jest wci ywe. Mimo e sto-

sowana przez Russella konwencja nie zna-
laza nigdy bezporednich naladowców,
wyrany jest wpyw Tommy'ego na takie

dzieo, jak The Wall.

Oba nastpne filmy The Who, Ouadrop-
henia i The Klds Are Alrlght zostay zreali-

zowane w 1979. Chocia zupenie róne od
poprzedniego i od siebie - maj, prócz mu-
zyki zespou, wany wspólny mianownik -

kady z nich jest wycieczk w przeszo.
Ouadrophenla to dramat pokolenia i ro-

dowiska, w którym wyrastali muzycy The
Who. By 1964 r. Modzi ludzie w przemy-
sowych miastach dzielili si na dwie prze-
ciwstawne frakcje - mods i rockers. Mods,
do których naleeli Townshend, Daltrey,

Entwistle i Moon, ubierali si w schludne
garnitury, nosili krawaty, jedzili na skute-
rach l suchali rodzcego si, rodzimego
rocka. Rockers uywali brylantyny, nosili

skórzan odzie, jedzili na wielkich moto-
cyklach i stanowili kolejne przeobraenie
edwardfaskich Teddy Boys. Midzy obie-
ma grupami dochodzio do bezwzgldnych,
brutalnych star. Przytaczajcy jest obraz
pokolenia ukazanego w filmie, pokolenia
straceców. Dla modziey napdzajcej
si nieustannie pigukami I rozadowujcej
napicia rykiem motocyklowych silników

Istniaa tylko jedna warto nadrzdna -

poczucie przynalenoci do grupy, identy-

fikacja z band. Bohater filmu, Jlmi nale-
cy do Mods, przecitny chopak kroczcy
t sam co inni lep uliczk, bezskutecz-
nie poszukuje wolnoci, mioci, samo-
spenienia. Jest w stanie odej od grupy,

eby zdoby wolno. Jest w stanie wyga-
si agresj, eby zdoby mio. Ale kiedy
traci jedno i drugie, skierowuje agresj
przeciwko samemu sobie. Zamiast samo-
spenienia - tragiczny fina.

Film, wyprodukowany przez The Who,
reyserowa Franc Roddam. Scenariusz
powsta na podstawie rock-opery The Who
Ouadrophenla, wydanej w 1973. Opracowa-
nie muzyczne jest dzieem basisty zespou,
Johna Entwistle, i odwrotnie ni to byo z

Tommym, jest znacznie lepsze ni pierwo-
wzór. Nowe „mlksy" oraz wczenie kilku-

nastu oryginalnych przebojów z epoki
(m.in. The High Numbers, pierwszego wcie-
lenia The Who) dao wietny efekt, nie jest

jednak Oadróphenia filmem muzycznym.

Fotografia Townshenda na cianie pokoju
Jlmiego, okadka pyty Magle Bus na pry-

watce, fragment programu telewizyjnego
to, oprócz muzyki oczywicie, jedyne lady
obecnoci The Who. Jest jednak Ouadrop-
henla hodem zoonym rockowi I obrazem
spoecznego ta, na którym muzyka ta po-
wstawaa. Amatorska obsada aktorska
znakomicie zdaa egzamin, szczególne
wraenie robi Phil Daniels w roli Jlmiego.
Warto równie odnotowa pierwsz wa-
niejsz rol filmow synnego Stinga.

The Klds Are Alrlght to film dokumenta-
lny. Reyser, Jeff Stein, sign po klasycz-

ne rodki - duo muzyki, dup wywiadów,
duo ciekawostek. Ale co to jest za muzy-
ka, ale co to s za wywiady! Dla mioników
The Who - prawdziwa uczta. Film rozbrz-

miewa klasycznymi pozycjami z repertuaru

zespou. Piosenka / Can t Expialn z pier-

wszego wystpu telewizyjnego w synnym
programie Ready, Steady, Go! (1965) - ju
u zarania The Who porywa rewelacyjna gra
perkusisty, Keitha Moona. Akustyczna wer-
sja Tommy, Can You Hear Me, piewana
przez cay zespó. Stare, telewizyjne reje-

stracje My Generation t Magie Bus. The
Who w studiu nagraniowym w czasie doko-
nywania zapisu Who Are You. Oprócz tego
Substltute, Pinball Wlzard, We Aln't Gonna
Take It, Baba 0'Riley I wiele, wiele innych.

Osobny temat, to wywiady - zasadniczy (z

okazji dziesiciolecia grupy), prowadzony
na przestrzeni caego filmu, oraz wybrane
fragmenty z rónych lat. Szczyty absurdu
osiga Kelth Moon. Pokój peen narzdzi
tortur, pónaga sadystka okadajca pej-

czem udzielajcego wywiadu Moona, na
którego gow nacignity jest skórzany
worek. Albo elegancki pokój hotelowy. Wy-
wiad przeprowadza wietny amerykaski
komik, Steve Martin. Moon w trakcie roz-

mowy kompletnie demoluje pomieszcze-
nie, na koniec dusi Martina. Moon w po-
czeniu z Townshendem to istny kabaret w
czystej formie. Objawia si galeria 100 twa-
rzy Moona. Makijae, przebrania, kostiumy,

stylizacja przerónych argonów. Szcze-
gólnie interesujce s mae produkcje fil-

mowe The Who, czsto przypominajce o-

becne teledyski, np. Happy Jack z 1967 z

wszystkimi czterema czonkami zespou o-

kadajcyml si tortem. Krótkie lilmy nie-

me. Paac peen setek gitar, z którego John
Entwistle wynosi „zote pyty" The Who i

strzela do nich z pistolety maszynowego.
Film The Klds Are Alrlght przepeniony jest

rónymi formami destrukcji. Studia telewi-

zyjne, koncerty, rozbijanie gitar, perkusji,

wzmacniaczy. Reporter pokazuje Towns-
hendowi rachunek z koncertu w USA w po-
owie at 60-tych, na którym honorarium ze-

spou wynosi 370 funtów, a zniszczenia o-

plewaj na 1947 funtów. Ale muzycy potra-

fi by take powani. John Entwistle zwie-

rza si: Stalimy si bogaci o wiele pónie/
ni si tego spodziewaem. Teraz Jestem
za stary, eby nacieszy si pienidzmi.
Wród wielu zaproszonych do filmu goci,



Jest rejestracj historii zespou,
który mia najwikszy wpyw na
najpopularniejszy nurt muzyczny
ostatnich lat - „new romantic".

Jeli Steve Strange wykreowa i-

mage twórców tego nurtu, to Ul-

travox w równym stopniu stworzy
kanony i stylistyk gatunku.

Wszystkie cechy charakterystycz-

ne dla „new romantic" zawarte s
w obrazach ilustrujcych ich mu-
zyk. Przy wykorzystaniu ogrom-
nych rodków technicznych i ludz-

kich znajdujemy tu historie mio-
ci i zdrady z towarzyszc temu
symbolik (Vienna, Vlsions In

Bfue), elementy pacyfistyczne

(Reap The Wild Wind), bunt prze-

ciw przemocy i ubezwasnowol-
nieniu czowieka przez wspó-
czesn kultur techniczn. U-

cfeczk od tego staje si szcz-
cie w rodzinie (Dancing Wlth Tears

In My Eyes), wóczga (One Smali
Day) czy poszukiwanie przygód
(Lones Great Adventure - kadry
niczym z filmu Rlders OtLostArk).
I cho obrazy olniewaj, to jed-

nak nie przytaczaj muzyki two-
rzc materia icie szkoleniowy
dla rodzimych twórców video-cii-

pów.

JANUSZ KACPROWICZ
MUV CLUB

VIDEOLOGIE

przyjació czonków zespou, zobaczy
mona Ringo Starra, Keitha Richarda, ba-

sist The Band Ricka Danko.
Tommy, Ouadrophenia i The Klds Are Ai-

right skadaj si na zasadnicz filmotek
The Who. Istnieje równie wiele zapisów
angaujcych zespó jedynie porednio lub

tytko pewnych jego czonków. Roger Dal-

trey tak dalece zafascynowa Kena Russel-

la, e po ukoczeniu Tommy'ego zagra
gówn rol w LIsztomanii, kolejnym filmie

tego reysera. Tym razem wcieli si w po-

sta samego Franciszka Liszta. Fanta-

styczna groteska, pena muzyki i erotyzmu,

oparta bya na biografii wielkiego Wgra i

staa si kolejnym potwierdzeniem talentu

Daltreya. Zagra potem jeszcze w filmach

fabularnych $extet, McWcar i znanym w
Polsce Dziedzictwo. Keith Moon wystpi w
filmie Countdown, obok Harry Nilssona,

Petera Framptona, Ringo Starra. Pete

Townshend pojawia si w filmie Secret Po-
llceman'5 Bali synnej trupy Monty Python
(wykonuje akustyczn wersj Won't Get
Footed Again).

Tommy, Ouadrophenia, The Kids Are Al-

rightnale do popularnych I atwo dostp-
nych pozycji magnetowidowych. W nieco

bardziej ograniczonej dystrybucji znajduje

si Usztomania, osigalny jest McVicar.

Gony wystp The Who dokumentuje wy-

dany Ju przed laty na videokasecie film

Woodstock. Do najnowszych pozycji na vi-

deo naley poegnalny koncert zespou,
nagrany w 1983 r w Kanadzie (zmarego w
1978 r. Moona zastpuje Kenny Jones).

Popularno The Who w Polsce nigdy

nie staa si nawet namiastk popularno-
ci, jak zespó osign w Europie Zachod-
niej. By moe powikszanie si liczby

magnetowidów i rosnce zainteresowanie

filmem muzycznym pomoe polskiemu od-

biorcy odkry The Who na nowo.

DANIEL WYSZOGRODZKI

The Stones In The Park, Rol-

ling Stones, Granada Video.
Muzycy: Mick Jagger (piew), Keith

Richard (gitara), Charlie Watts (perku-

sja), Bill Wyman (gitara basowa), Mick

Taylor (gitara).

Utwory: Satisfaction; Jumping Jack

Flash; Honky Tonk Woman; l'm Free;

Sympathy For The Devil; Love In Valn,

Mldnight Rambler; l'm Yours; She's

Mlne.

Na pocztek troch historii. Dziewi-

tego czerwca 1969 popularny „Daily

Sketch" zamieci sensacyjn informa-

cj: Brian Jones, podpora The Rolling

Stones odchodzi od zespou po awan-

turze z Mickiem Jaggerem. Do szyb-

ko znaleziono nastpc. Okaza si
nim 20-letni wówczas gitarzysta Mick

Taylor znany ze wspópracy z Johnem
Mayallem (m.in. znakomity album From
auref Canyon). Jagger skwitowa to

krótko: l've been fooking at Mick for a

long tlme...

13 czerwca Taylor oficjalnie zosta

pitym Stonesem.
3 lipca ~ zmar Brian Jones.

4 lipca - „Daily Mirror" napisa: gita-

rzysta Brian Jones, który opuci! Rol-

ling Stones miesic temu, znaleziony

zosta martwy w basenie na terenie

wasnej posiadoci w Hartfield, Su-

ssexf
kosztujce/ 30 000 funtów. Mia

te 25.

5 lipca 1969 - w Hyde Parku odby
si darmowy koncert The Rolling Sto-

nes dla uczczenia pamici Briana Jo-

nesa. Uczestniczyo w nim (róne ró-
da) od 250 tysicy do pó miliona

osób.

Na obwolucie kasety The Stones In

The Park jest napisane: One Ot The

Greatest Concert In Rock Hlstory. Nie

jest to tani chwyt reklamowy; wystp
Stonesów by rzeczywicie bardzo

wanym wydarzeniem, cho warto
tego koncertu naley ocenia nie w ka-

tegoriach muzycznych, lecz raczej w
spoecznych i socjologicznych. W Hyde
Parku przez wiele godzin wspólnie su-
chali muzyki hipisi, Hetls Angels, roc-

kowcy I fani country. Elementem cz-
cym i jednoczcym kilkaset tysicy

modych ludzi bya - muzyka. Pótora

miesica póniej, 21 sierpnia rozpocz
si The Woodstock Musie And Arts Fair

- jedna z najniezwyklejszych imprez w
historii muzyki rockowej. Zaczto wów-
czas mówi o Woodstock Generation

And Nation, w Hyde Parku pojawiy si
symptomy tworzenia midzynarodowej
spoecznoci muzycznej. Okazao si,

e w dobie coraz wikszej uniformiza-

cji kultury, w dobie wyranych podzia-

ów politycznych, ekonomicznych, na-

rodowociowych i wyznaniowych jedy-

nie muzyka rockowa ma dar oraz moc
czenia setek tysicy ludzi na caym
wiecie. Element katharsis jest jednym

z najwaniejszych w czasie wielkich wi-

dowisk i misteriów, do których bez wt-
pienia nale koncerty rockowe.

Oceniajc wystp Rolling Stones od
strony muzycznej, trzeba stwierdzi, e
8 zaprezentowanych utworów to dobre

i synne kompozycje, wietnie wykona-

ne, ale... przy innych okazjach. W Hyde
Parku zespó by bez formy, ogldajc
poczynania kadego z muzyków ma si
wraenie niespójnoci, nerwowoci,

nawet sam Jagger nie potrafi ukry
zdenerwowania. Fakt, e debiutant

Mick Taylor by spanikowany moe nie

dziwi, ale rutyniarze jak Watts, Ri-

chard czy Wyman powinni trzyma fa-

son. Jagger zatrudni jako sub po-

rzdkow cieszcych siz saw Heli

Angels. Praca tych dentelmenów bya
skandalicznie za. Kamery pokazuj to

bezlitonie. Szkoda, e nikt nie wycig-
n z nieudolnoci Anioów Pieka

waciwych wniosków. By moe nie

doszoby wówczas 6 grudnia 1969 w
Altamont do tragedii. Gdy niedugo
bd recenzowa film The Rolling Sto-

nes - Gimme Shelter, powróc do tego

tematu.

The Concert For Bangla Desh,
Hrom EMI Video, 1971 r.

Utwory: Bangla Dhun; Wah-Wah; My
Sweet Lord; Awalting On You Ali;

Thafs The Way God Planned lt/ltDotn't

Come Easy; Beware OfDarkness; Whl-

le My Guitar Gently Weeps; Jumpin'

Jack Flash; Youngbood; Her Comes
The Sun; A Hard Rains Gonna Fali; It

TakesA Lot To Lough/lt Takes A Train

To Cry; Blowin In The Wind; Mr Tam-

bourine Man; Just Like A Woman; So-

mething; Bangla Desh.

Kiedy wydawao si, e po Wood-
stock dugo trzeba bdzie czeka na

jakie spektakularne wydarzenie w
muzyce rockowej, pierwszego sierpnia

1971 w Madison Suare Garden w No-

wym Jorku odby si koncert, który na

stae zapisa si w historii rocka. War-

to The Concert For Bangla Desh u-

miejscowiona jest w idei, w chci nie-

sienia pomocy potrzebujcym, w tym

przypadku godujcej ludnoci Bangla

Desh. Ex-Beaties George Harrison,

gówny animator caego przedsiwzi-
cia, postara si, aby w Madison Squa-

re zjawili si znakomici muzycy, jak np.

Erie Clapton, Bob Dyian, Ringo Starr,

Leon Russell, Billy Preston, Jim Horn,

Klaus Voormann, Ravi Shankar, Ali Ak-

bar Khan, Alla Rakah, bdcy prawdzi-

wym magnesem dla publicznoci. Kon-

cert rejestrowany by na tamie filmo-

wej i magnetofonowej, uczyniono za-

tem wszystko, aby nic nie uroni z tego

niezwykego wydarzenia.

Praktyk stosowan wród wydaw-

ców muzycznych kaset video, notabe-

ne praktyk nieznon, jest do do-

wolne traktowanie materiau zareje-

strowanego na tamie. Tak si skada,

e wikszo kaset ma swoje odpo-

wiedniki w pytach. Lecz identyczne s
przewanie tylko tytuy. Wemy np. Jiml

Hendrix Plays Berkeley - wspaniay

koncert, wietnie zrealizowany, ale gdy

porównamy go z pyt o tym samym
tytule to okae si, e na pycie jest

równie znakomita porcja muzyki, ale

nie tej co na kasecie, co jest niezrozu-

miae, bowiem film trwa tylko 50 minut i

bez wikszych problemów mogyby
znale si na nim co ciekawsze kom-

pozycje,

The Concert For Bangla Desh, trwa-

jcy 95 minut, zawiera wszystkie utwo-

ry, które znalazy si na trzech pytach

wydanych przez firm Apple i co godne
jest podkrelenia - czas trwania tych

kompozycji jest te identyczny. Dziki

temu tak znaczce wydarzenie w histo-

rii rocka mamy udokumentowane w
sposób moliwie najpeniejszy. Oczy-

wicie erozja czasu robi swoje i spo-

sób filmowania, montowania a take
zachowanie si muzyków moe wyda-

wa si cokolwiek archaiczny, ale w
sumie jest to wartociowy dokument

pokazujcy nam wietnych muzyków, w
dobrej formie, grajcych swoje ulubio-

ne utwory. Idea przywiecajca The

Concert For Bangla Desh nic nie straci-

a na aktualnoci. Muzyka rockowa i jej

wykonawcy okazali si by bardzo bli-

sko ycia z wszystkimi jego blaskami i

cieniami. I gdy w lipcu ubiegego roku

na haso Live Aid zapeniy si stadiony

Wembley i J.F.K. w Filadelfii, mao kto

ju pamita, e George Harrison by
pierwszy.
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Ze spotkania zespou SAXON z wystanniczk war-

szawskiej popoudniówki, czyli o co pytano t grup
przed jej - zreszt bardzo udanym - kwietniowym tour-

nee po Polsce:

- Jak sami okrelacie swoj muzyk?
- To jest muzyka zespou Saxon, wic Saxon-rock,

Gramy co poredniego midzy hard-rockiem a heavy-

metalem, Nasze utwory s melodyjne i jednoczenie

mocne, cikie.
-A dugie wosypomagaj Wam w tworzeniu $axon-

rock?
- Tak, my wiemy, e to czsto si nie podoba,

zwaszcza starszym, ale zawsze szkoda nam byo cza-

su na fryzjerów, wolelimypowici go muzyce, A zre-

szt, czy wygldamy le? Chyba dopiero bez tego by-

oby gupio.
- Nie al Wam, e nie gracie Mendelssohna, Ba-

cha?
- O, to mogobyby ciekawe - Mendelssohn, Bach w

wydaniu heavy-metal. Mówic serio, moe byoby le-

piej zaj si klasyk, ale ona nie trafia do najmod-
szych, nie daje duej popularnoci. („Kurier Polski")

KRZESIMIR DBSKI o podróach i wasnej twór-

czoci: Uwaam, e wszyscy powinni mie moliwo
stosunkowo czstych wyjazdów za granic. Gdybym
nie poznawa wiata i nie mia wikszego pojcia o

tym, co tam si robi, jakies nowe prdy, udoskonale-

nia w sprzcie, gdybym nie kontaktowa si z muzyka-

mi zaliczanymi do czoówki, to z pewnoci kompono-

wabym zupenie co innego, ni teraz komponuj. Jeli

chce sii do przodu - trzeba mie dostp do tego,

co robi najlepsi. („Sztandar Modych")
MIECZYSAW FOGG o swojej publicznoci: Na

pewno cz idzie z czystej ciekawoci... czy jeszcze

si rusza, a moe go wnosz ha sal, moe ju tylko

porusza ustami, a piosenka idzie z tamy. Przychodz
ludzie starsi, dla których mój wystp stanowi podró
sentymentaln do lat modoci, czasami babcia ju
sama nie przyjdzie na wystp i wnuczek chce jej zrobi

uciech i towarzyszy jej... Otrzymuj sporo listów od
ludzi modych, czasami z prob o autograf, czasami z

podzikowaniem za wystp, a zdarza si - z pytaniem,

czy znam Czesawa Niemena, Krzysztofa Krawczyka,

(„Dziennik Zachodni")

Grupa MENESS: Na pewno suchaj nas ci wszyscy,

którzy ceni przede wszystkim naturalno. Chcemy
by prawdziwi, nie oszukiwa nikogo swoimi utworami.

(„Tygodnik Kulturalny")

IRENEUSZ DUDEK o wymaganiach, które stawia

kandydatce na on: Jestem tradycjonalist, nie dopu-

szczam zdrad I to jest mój podstawowy warunek. Po-

winna by sympatyczna, wyrozumiaa - bo jabd si
staraby taki. adna, Choby dla kontrastu. Moe by
blondynk, rud lub czarn, mie 150 cm lub 180 cm
wzrostu, byle bya adna. A poza tym dobrze, by pocho-

dzia z okolic lska, bo tujestem zakorzeniony z dzia-

da pradziada i nie bardzo chciabym std wyjeda.
(„Sztandar Modych")
it Prezenter radiowy PIOTR KACZKOWSKI: Jest wiele

radiofonii, które wyciu nie zagraj Cocteau Twins, bo
to nie mieci si w ich formule programowej. Nasz su-
chaczma szybko, ma stereo, ma z compactu. Nasz su-

chacz ma dobrze. Owszem, zdarzaj si pyty, które

nie docieraj, przewanie dlatego, e kto kupi sobie

(egoista!) modn koszul zamiast jeszcze jednego al-

bumu. („Walka Modych")
O Radziecka pieniarka ANNA BICZEWSKA o na-

szym kraju: Polska to moja druga ojczyzna. Po pier-

wsze dlatego, e mój dziad by Polakiem... Po drugie

za - Polska, podobnie jak w przypadku Buata (Oku-

dawy - przyp. ZDR) bya pierwszym krajem, do którego

przyjechaam na wystpy. Miao to miejsce w roku

1979; przedtem Buat duo mi o Polsce opowiadat.

Bya to pierwsza mio, a o pierwszej mioci si nie

zapomina. („Gazeta Olsztyska")

Aktor i piosenkarz JACEK RÓASKI: Nie mam wy-

marzonej roli. Teraz piosenka jest dla mnie najwaniej-

sza - to jest jak bakcyl, zaraza, od której nie mona
uciec. Iga Cembrzyska powiedziaa, e moe zrezy-

gnowa z teatru, telewizji, ale nie potrafi - z estrady. I

jej wierz. („Gazeta Poznaska")
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Cohen, Maciej Zembaty, Pol-
jazz K-PSJ-001/002.
Alleluja, Maciej Zembaty,
Pronit M-0022.
Chcielimy nada pewne ramy

prawne naszej, co tu kry, do pi-

rackiej do tej pory dziaalnoci.

Bardzo obawialimy si tej rozmo-

wy, nie wiedzielimy jak on (IX.)

zareaguje na wiadomo,e dwóch
facetów (MX + Maciej Karpiski)
od prawie 10 lat tumaczy jego u-

twory, a on nawet o tym nie wie.

Tymczasem on by! nam wdziczny
za t prac i zgodzi si na rzecz

najwaniejsz: n rezygnacj w
przyszoci z nalenoci dewizo-

wych za wykonanie swojej twór-

czoci i jej publikacje w Polsce. U-

dzieU nam prawa do reprezento-

wania go w naszym kraju.

Tak mówi Maciej Zembaty w
rozmowie opublikowanej w maju
ub. roku przez „Radar"; Po niespe-

na roku - pierwsze efekty. Naj-

pierw dwie kasety wydane przez

Akademickie Radio „Pomorze", na-

stpnie album pytowy Poljazzu

(toczony na Kubie!), wreszcie py-
ta Alleluja.

Od dobrych paru lat Maciej

Zembaty przemierza nasz kraj

wzdu i wszerz, najczciej w to-

warzystwie Johna Portera, goszc
sowa kanadyjskiego poety. Osoba
Zembatego utosamiana jest przez

wielu z postaci Cohena, a to co

piewaj Cohen i Zembaty trakto-

wane jest jako jedno. Czy jest tak

rzeczywicie?

licentia poetica, tradycyjne pra-

wo poezji do licznych swobód jzy-
kowych i znaczeniowych, obejmu-
je swoim szerokim odziaywaniem
take sztuk translatorsk. Wy-
znacznikiem jakoci przekadu po-

zostaje jednak stopie jego zgod-

noci z oryginaem. Jzyk Cohena,
to jzyk literata-erudyty. Bogac-

two sownictwa i kondensacja

przekazu nie znajduj odpowiedni-

ka w anglojzycznej twórczoci

piosenkarskiej. Zembaty przenosi

literacki jzyk Cohena na pasz-
czyzn polskiej mowy potocznej,

co zubaa si cohenowskich
skojarze. Semantyczne wzloty

Zembatego prowadz do powsta-

nia hybrydy, to co u Cohena jest

spójne, a wic naturalne, sprawia

w przekadach wraenie przypad-

kowego, czonego na si. Mona
przypuszcza, e istnieje myl
przewodnia oraz logiczne {lub czy-

sto estetyczne) nastpstwo, lecz

zbyt czsto znajduj si one poza
tekstem. Szczególnie bliska jest

Cohenowi tradycja biblijna i wielo-

krotnie stosuje archaizacj. Nie-

stety, nie oddaj tego polskie prze-

kady The Guesh czy // It Be Your
Will, mimo niewtpliwej plastycz-

noci naszego jzyka w tym zakre-

sie i wielu wzorców literackich.

Jeszcze gorzej jest z uyciem
sów magicznych - proste przeka-

dy znaczeniowe trac gbi i mi-

styczn si biblijnych pierwowzo-

rów (The Gypsys Wife). Tumacze-
nie piosenek napotyka na kolosal-

ne ograniczenia formalne. Melo-

dyjna oksytonika jzyków anglo-

saskich rozbija si o charaktery-

styczny dla polszczyzny akcent pa-

roksytoniczny. Jednym rozwiza-
niem jest uycie rymu mskiego,
co ze wzgldu na jego ograniczone

zastosowanie w jzyku polskim i

bardzo wsk baz sownikow
prowadzi nieuchronnie do banali-

zacji.

Drugim rozwizaniem s ustps-
twa formalne. Efekty uzyskiwane
przez Zembatego s tym lepsze, im
bardziej zblia si do „zotego rod-
ka". Prymat treci prowadzi do u-,

traty melodyki (Seems So Long
Ago, Nancy), podczas gdy ukon w
stron formy daje w rezultacie u-

proszczenia znaczeniowe i zmusza

do niewybrednych operacji skad-

niowych (Avalanche: You Know
Who 1 Am - Kim jestem, ty

wiesz!). Tumaczenie tekstu litera-

ckiego to nie tylko przenoszenie j-
zyka na jzyk, ale take, w szer-

szym pojciu, kultury na kultur.

Judeochrzecijaskie dziedzic-

two Cohena powoduje, e operuje

on najczciej symbolami i arche-

typami kultury ródziemnomor-
skiej, nie naley jednak zapomi-

na, e jest mieszkacem Amery-
ki. Zetknicie z idiomem i slan-

giem to dla niedowiadczonego tu-

macza niebezpieczna puapka i

Zembaty nieraz daje si w ni za-

pa. W piosence Is This What You

Wanted, Ky Jelly to slangowe okre-

lenie homoseksualistów, za Mr.

Clean - popularny w Stanach i Ka-

nadzie proszek czyszczcy, a nie,

jak chce Zembaty, poranny klin.

Piosenk Who By Fire, czy o-

krzyki towarzyszce refrenowi

There Is A War mona traktowa
jako lune skojarzenia - ale dla-

czego skojarzenia tumaczas inne

ni skojarzenia autora? Cohen, na-

wet gdy bywa wulgarny, pozostaje

elegancki i adna licentia poetica

nie zamieni Lefs all get nervousvj

Napluj na wszystko (There Is A
War). Niezrcznoci tego typu s
wszechobecne, kto nada im na-

wet miano „zembatyzmów": You
kept right on loving I went on a

fast- Tykochaapowoli/Ja skaka-

em jak pcheka (Tonight Will Be
Fine). Zembaty posuwa si wrcz
do poprawiania Cohena, rujnujc
subteln point piosenki The

Guests. W niektórych tumacze-
niach pomaga Zembatemu Maciej

Karpiski. Czasem wychodzio mu
to na dobre (Hallelujah), czasem
razem gubili si z braku pomysów
(Chelsea Hotel).

Opracowania muzyczne s dzie-

em Johna Portera. Album Poljaz-

zu nie odstaje od poziomu harcer-

skiego ogniska. Podkad instru-

mentalny jest czsto prymitywny,

najczciej nudny^bdc w najlep-

szym wypadku cfeniem akompa-

niamentów Cohena (Hey Thafs

No Way To Say Goodbye). Do ogra-

niczonej skali gosu, ubóstwa rod-
ków ekspresji i fatalnej emisji Zem-

baty dodaje jeszcze wad wymowy
polegajc na przechodzeniu w
syk bezdwicznych gosek s, ,
koczcych wyrazy. Pyta Pronitu

zyskuje na wspópracy Winicjusza

Chrósta i lepszej reyserii dwi-
ku. Razi uporczywe wykorzysty-

wanie syntetycznej perkusji, dehu-

manizujcej klimat kompozycji

Cohena oraz znów - strona wokal-

na. Harmonie eskich gosów s
jednym z atutów brzmienia Cohe-

na, wic tym bardziej blade i nie-

pewne wydaj si poczynania wo-

kalistek Zembatego, znajdujce
sw aosn kulminacj w tytuo-

wym Hallelujah.

Francuzi maj wietn pyt
Graeme Alwright chante Leonard
Cohen, my moemy si poszczyci

Piosenkami Buata Okudawy. Na-

ley przekada obcojzyczn pio-

senk literack na takich samych
prawach jak poezj, proz czy dra-

mat, powinni to jednak robi lu-

dzie kompetentni. A jeli takich

nie ma? No có, czekajmy... A moe
lepszy rydz, ni nic? (dw)

Jeszcze modsza generacja,
róni wykonawcy, Tonpress
SX-T 51.

NA PITK: Prawie nic, moe
tylko chci Tonpressu lansowania

najmodszego pokolenia grup roc-

kowych, chci i tak realizowane z

umiarem, no ale có - na bezrybiu i

rak ryb. Poziom nagra (bo przy

jednoporcjowych dawkach oce-

nia zespoów jako takich nie mo-

na) oscyluje midzy sab trójk,

a mocn czwórk. Jedynie chyba

najduej znane Ja myl grupy

Made In Poland kwalifikowa si
moe (przy duej tolerancji) do

najwyszej noty.

NA CZWÓRK; Druga strona

pyty, na której wida jakie strz-

py pomysu przy uoeniu utwo-

rów, bo tak naprawd koncepcji ca-

oci dugo by szuka. Strona „B" o

czym mówi, a waciwie co pod-

powiada, bo jest to raczej przekaz

intuicyjny (wspomniany utwór Ja

myl i Nasza ciana -jeden z naj-

lepszych tekstów polskiej muzyki

rockowej lat 80-tych). Rysuje si tu

te paradoks: otó generalnie dob-

ry jest poziom zespoów wykonuj-
cych t na ogó wyszydzan „gor-

sz" muzyk. Paradoks ten byby
bardziej widoczny, gdyby na pycie

umieci przedstawicieli jeszcze

„brudniejszego" muzycznie poko-

lenia (zrobi to Póton na pycie

Fala). Równie na czasami moc-

niejsz, czasami sabsz czwórk
zasuguje wikszo nagra zreali-

zowanych w wawrzyszewskira stu-

diu Tonpressu. Zespoy Kult, Ma-

dame, T. Love czy Rendez Vous nie

powinny mie pretensji o zapre-

zentowanie ich z gorszej strony,

ni wygldaj w rzeczywistoci.

Pretensje mogyby mie o wybór

utworów, ale to oceniam ju™
NA TRÓJK: I nie tylko to. Pro-

sz mi wierzy, e Piosenka Mo-
dych Wiolarzyme jest sztandaro-

wym kawakiem chopców z Kultu,

e Madame ma na swoim koncie

par mdrzejszych tekstów od (no-

men omen) Gupiego numeru,e to

co, co zamyka pyt mao ma
wspólnego z obecnym programem
zespou Sstit. Na sab, dostatecz-

n not zasuguje te sam dobór

zespoów, w modzieowym argo-

nie powiedziabym, e pyta pos-

kadana jest „od czapy", dziwi

mog obok siebie Fort BS i Dom
Mody, Rendez Vous i Made In Po-

land, ale jestemw stanie zrozumie
to, gdy im rónorodniej, tym lepiej

si sprzeda. Nie umiem zrozu-

mie natomiast czego innego - po

co powielane s tu utwory wydane
wczeniej na singlach (Ja myl,
Gupi numer) skoro miejsca mao,
a grup w Polsce i utworów w ich

repertuarze naprawd nie brakuje.

Rekord bije Nasza ciana grupy

Aya RL, wydana wczeniej na

singlu, nastpnie na omawianej

pycie, ostatnio na pierwszym

longplayu tego zespou, a kto wie,

czy nie zaapie si na jak pyt
podsumowujc najwiksze prze-

boje ubiegego roku. Muzycznie na

trójk: Fort BS - to rzeczywicie

due rozczarowanie dla mioni-
ków karkonoskich punkersów i

Sstil, który dla niezorientowanego

suchacza bdzie kolejnym przy-

kadem fascynacji formacjami

typu Duran Duran.

NA DWÓJK, powiedzmy na
„2+": nagranie pite na stronie t -

Dekoder Nowomowy. Syszaem
ten zespó nieraz i wydaje mi si,

e zrobiono im z robot decydu-

jc si na publikacj tego dokona-

nia. Ju domowe realizacje z Toru-

nia, czy koncertowe nagrania z Ja-

rocina byyby znacznie lepsze (nie

maw nich chocia tak drapienych
chórków a la Universe). Niedosta-

teczny jest te sposób wydania py-

ty - fatalna okadka - projekt zu-

penie bez sensu. A jeli jest jaki

ukryty, to tak gboko, e zwyke-
mu miertelnikowi trudno go zro-

zumie- Niedopuszczalne jest ro-

bienie takiej pyty bez sowa infor-

macji o zupenie nieznanych (w od-

czuciu „ogólnospoecznym") gru-

pach. O pomst do nieba wola te
fakt opónienia pyty, w czasie od

nagrania do ukazania si na rynku

uksztatowaa si kolejna genera-

cja grup - jeszcze modsza od jesz-

cze modszej, ale wszyscy wiedz,
e o to ju do Tonpressu pretensji

mie nie mona, (si)



Duet Soft Celi nalea na pocztku
lat osiemdziesitych do wyróniaj-
cych sie wykonawców na nowofalo-
wym rynku. Wielu artystów sigao
wówczas po syntezatory, wspótwo-
rzc i celebrujc now mod, bd
naladujc tych, którym udato si
przebi na szczyt. Marc Almond i Da-
vid Bali wspódziaali ju w poowie
lat siedemdziesitych, organizujc o-

ryginalne wieczorki poetyckie - Al-

mond recytowa bd raczej melo-
dekiamowa swoje wiersze na tle eks-
perymentalnej, preparowanej elektro-

nicznie muzyki Balia. Tak narodzi si
Soft Celi - dwuosobowa formacja od
1981 roku lokujca prawie wszystkie
piosenki w pierwszej dziesitce list

bestsellerów. Ich sukces by przypad-
kowy, chocia z perspektywy lat wy-
glda raczej na wykalkulowany pod-
stp; poniewa publiczno nie wyka-
zywaa zbyt gorcego zainteresowa-
nia pierwszym autorskim singlem
duetu, Soft Celi wypuci na rynek
znany standard Tainied Love. Chwyci-
o - w latach 1981-83 Aimond i Bali

zrealizowali trzy due albumy i wylan-

sowali wiele przebojów. Krytycy nie
szczdzili Im uszczypliwych uwag,
wielokrotnie wytykajc niekompeten-
cje wokalne Almonda, jednak publicz-
no lepo adorowaa nowych fawo-
rytów. Rozwizanie duetu byo posu-
niciem va banque. Wiecznie gniewny
Almond umotywowa ten krok bra-
kiem pozytywnych recenzji. Zapowie-
dzia wtedy,e zerwie ze piewaniem,
skoro zdaniem dziennikarzy nie po-
trafi tego robi... Jesieni 1984 roku
wyruszy Jednak w tras koncertow,
promujc album zatytuowany Vermin
In Ermlne - Zarobaczony gronostaj.
Skutek byt atwy do przewidzenia.

Krytyka nie ustosunkowaa si do py-
ty pozytywnie, ale publiczno przyj-
a album ciepo, mimo e by to long-
play monotonny. Rok póniej Almond
odda w rce swoich fanów drug py-
t - Stones Of Johnny - pen melo-
dyjnych przebojów, atw w odbiorze i

zrealizowan wedug starych spraw-
dzonych recept. Brakowao jej moe
lekkoci i oryginalnoci Non Stop E-
rotlc Cabaret, debiutanckiej propozy-
cji Soft Celi z 1981 roku, klimatem
bya najblisza tamtym nagraniom.
Marc Almond jest artyst nietuzin-"

1

kowym. Schlebia odbiorcom, ale po
to tylko aby udowodni im, e moe
nimi dowolnie manipulowa. Dziaa
jako poowa duetu Soft Celi, jedno-
czenie zabawiajc si z przyjaciómi
(Anne Hogan, Matt Johnson) pod
szyldem Marc and The Mambas I wy-
dajc dwie dziwaczne pyty. Odchodzi
od macierzystej formacji, aby powró-
ci jako solista oraz lider interesuj-
cej grupy o prowokacyjnej nazwie The
Wflling Sinners. W jego repertuarze

mona znale przeróne nagrania
sentymentalne pieni (L'Esquata,
Love And Uttle Whlte Lfes), rytmiczne
przeboje (Love Letter, Stories Of
Johnny), utwory trudne, wrcz awan-
gardowe (Stave To This, Twlllght And
Lowlifes), a take kompozycje innych

artystów (If You Go Away Brela, Caro-
Hne Says Reeda). Nie sposób te nie

dostrzec jego fascynacji muzyk hisz-

pask (orkiestrowa aranacja w Heli

Was A City, przeróbka pieni Cara A
Cara, Burnlng Boast). Sta te Almon-
da na autoironi - trudny, „przegada-
ny" album Vermln In Ermlne pointuje

on... tangiem Tenderness Is A Weak-
ness, jakby podkrelajc, e niczego

nie traktuje powanie i moe sobie
pozwoli na kady wybryk.
Jako wokalista-samouk, autor tek-

stów i kompozytor, Marc Almond jest

bez wtpienia wykonawc wszech-
stronnym i oryginalnym, pozosta
sob i z pewnoci dugo jeszcze na-

lee bdzie do czoówki najcieka-

wszych I zarazem najbardziej kontro-

wersyjnych muzyków lat osiemdzie-
sitych. TOMASZ BEKSISKI

Dyskografia:

SOFT CELL
1981 - Non Stop Erotle Cabaret
1982 - Non Stop Ecstatlc Dancing
1983 - The Art Of Faftlng Apart
1984 - This Last Night In Sodom
MARC ANO THE MAMBAS
1982 - Untitled (dwie pyty)
1983 - Torment And Torreros (dwie pyty)
MARC ALMOND
1984 - Vermin in Ermlne
1985 - Stories 0f Johnny

(Wszystkie pyty wydaa wytwórnia Some
Blzzare)

LMOND

Of Pain zespó przedstawi reper-

tuar bardziej wywaony ni do-
tychczas, nie kojarzcy si ju w
sposób tak jednoznaczny ze styli-

styk heavy metal. Muzycy i ich

sponsorzy obawiali si kolejnych

ataków ze strony prasy. Zagodzo-
no wymow tekstów piosenek, a

brzmienie nagra zostao wzbo-
gacone. Na szersz skal wpro-
wadzono na przykad instrumenty

klawiszowe. Poród piosenek
wasnych - bogatszych ni daw-
niej pod wzgldem melodycznym
- znalaz si na pycie wyjtkowo
infantylny utwór Smokinln The
Boys Room z repertuaru Browns-
ville Station. Nie zmieni si wy-
gld czonków Mótley Criie, jak

zawsze poprzebieranych w po-

szarpane, niby-damskie stroje,

dziwacznie uszminkowanych.
Mona byo oczekiwa, e al-

bum nie bdzie cieszy si tak
popularnoci jak poprzednie. Ku
zdumieniu samych instrumentali-

stów - oprócz Neila i Sixxa zespó
tworz gitarzysta Mick Mars oraz
perkusista Tommy Lee - pyta w
USA sprzedana zostaa w iloci

ponad trzech milionów egzempla-
rzy. Nie wszyscy wielbiciele heavy

metal zaakceptowali nowe oblicze

Motiey Criie. W odpowiedzi na za-

rzuty Neil powtarza: zawsze cho-

dzio nam o to samo; troch do-

brej zabawy i nic wicej.
(H.M.)

We wczesnych nagraniach Mot-
iey Criie dopatrzy si mona
wpywu najbardziej znanych wyko-
nawców muzyki heavy metal z

Black Sabbath i AC/DC na czele.

Od zespoów takich jak utworzony
na przeomie lat siedemdziesi-
tych i osiemdziesitych w Los An-
geles kwartet nikt jednak nie

oczekuje oryginalnoci.
Muzyka Mótley Criie bya za-

wsze bardzo prosta, wrcz prymi-

tywna, brzmienie ubogie. Jej eks-
presja zjednaa grupie jednak mi-

liony wielbicieli na caym wiecie.
Debiutancka pyta grupy nosia

tytu Too Fast For Love i ukazaa
si w grudniu 1981 roku nakadem
maej firmy Leathur. Sprzedawaa
si niele, due wydawnictwo E-

lektra podjo wic starania o pra-

wo do wznowienia albumu. W pa-
dzierniku 1983 roku opublikowao
za nastpny - Shout At The De-
vii

W tematyk wykonywanych
przez Motiey Criie piosenek -

wikszo z nich skomponowa i

napisa basista formacji Nikki Sixx
- wprowadza utwór In The Begin-
ning. Zaczyna si sowami: Na
pocztku dobro zawsze zwycia-
o zo. Nadszedjednak czas, kie-,

dy upady potgi, a metropolie
zmieniy si w slumsy. Zo przy-

brao na sile ...

Zespó Motiey Criie wzywa do
walki, do przeciwstawienia si
mocom piekielnym. Umieszczajc
na swych pytach utwory takie, jak

Bastard, Red Hot oraz Danger, a
take skojarzon z niesawn
dziaalnoci bandy Mansona pio-

senk The Beatles Helter Skelter,

wydawa si zarazem zafascyno-
wany zem.
W cigu minionych kilkunastu

miesicy a trzech czonków for-

macji spowodowao uliczne ka-

rambole. Sprawc najpowaniej-
szego wypadku by wokalista N/in-

ce Neil. Jadc z du szybkoci
uderzy w inny samochód. Towa-
rzyszcy solicie Nicholas Ding-

ley, perkusista znanej w Polsce
grupy Hanoi Rocks, poniós
mier. Dwudziestoletni Daniel
Hogan oraz osiemnastoletnia Lisa

Hogan, pasaerowie drugiego sa-

mochodu, odnieli powane obra-
enia.

MOTLEY CRUE
Oskaryciel zada dla Neila

kary wieloletniego wizienia.
Twierdzi, e ulubieniec modziey
ponosi szczególn odpowiedzial-
no za wasne zachowanie. Caa
prasa amerykaska zaatakowaa
zespó, krytykujc styl ycia jego
czonków, doszukujc si w pisa-

nych przez nich tekstach utworów
zachty do rozboju... Przyszo
Mótley Criie stana pod znakiem
zapytania. Ostatecznie wokalista
zosta jednak zwolniony z wizie-
nia; wielomilionowe odszkodowa-
nia, jakie musia zapaci, pozba-
wiy grup jednak zgromadzonego
kapitau.
Na wydanej przez Elektr w

czerwcu 1985 roku pycie Theatre



31 maja w warszawskim sklepie firmowym Tonpressu

swoj pierwsz pyt dugograjca oraz wydane dotychczas

single podpisywaa grupa Aya HL. Spotkanie z zespoem
miao trwa 2 godziny, fani jednak wynegocjowali podwo-
jenie czasu. Ukazanie si pyty jest zakoczeniem pierwsze-

go etapu dziaalnoci grupy. Obecnie muzycy szykuj nowy
program i konkretyzuj plany zwizane z drugim albumem.
* Tegoroczne lato w Sopocie zapowiada si na najatrak-

cyjniejsze, pod wzgldem muzycznym, od kilku lat. Po II

Nadmorskim Festiwalu Wycznoci „Nowa Scena", po
koncertach opatrzonych wspólnym mianem „Najlepsi z Naj-

lepszych", czeka nas jeszcze w poowie tego miesica Old

Rock Meeting, a w sierpniu kolejny Midzynarodowy Festi-

wal Pioaenkl. Wiadomo ju, e w charakterze gwiazd wyst-
pi na tym ostatnim m.in.: Bad Boys Blue i Aa Pugaczo-

wa.

Nie wierzcie modziey, ona te si zestarzeje - oto

motto tegorocznego przegldu muzyki niekonwencjonalnej

(?) „Poza kontrola". Odbdzie si on w dniach 29-31 .VIII w
studenckim klubie „Riviera Remont". Zgoszenia zespoów,
zawierajce kaset z min. 4 nagraniami, teksty i informacje o
wykonawcach nadsya mona do 15 bm. pod adresem ;

Rock Front, klub Riviera Remont, ul. Waryskiego 12,00-630

Warszawa Do udziau w przegldzie zaproszono wykonaw-
ców nowej muzyki z zagranicy, m.in.: Ex (Holandia), Lo Yo
Yo (Anglia), The Bomb Party (Anglia).

21 i 22 maja zespó Republika wystpi z koncertami w
klubach RFN (midzy innymi w Hamburgu). W ubiegym
miesicu grupa nagrywaa now (trzeci) pyt dugograj-
c. Mamy nadziej, e szczegóy bdziemy mogli poda za

miesic.
* Z ciekaw inicjatyw wystpia redakcja muzyczna I pro-

gramu TVP. Jej nowy cykliczny program - Wideofon prezen-

tuje wszystko to, co dzieje si w studiach nagraniowych

PRiTV. Obecno kamery przy rejestracji nagra dwiko-
wych nie jest co prawda pomysem nowym, ale na pewno
sprzyja muzycznemu uaktualnieniu programu naszej tele-

wizji.

MAREK JACKOWSKI
Marek Jackowski,

Marcin Ciempiel, „Bl-

: don" i... John Porter,

|

tworz now grup, któ-

ra nie ma jeszcze na-

zwy, ma natomiast pla-

ny wywoania sporej

sensacji w polskim roc-

ku. Bardzo podobny
skad (zamiast Portera -

Kora. a take Ryszard

Olesiski na drugiej gi-

tarze) tworzy „nowy"
Maanam. Zespó jed-

I nak istnieje, ale powa-
nie ograniczy trasy koncertowe, skupiajc si gównie na

pracy studyjnej. Lubimy podawa takie wiadomoci!
Wybierasz si do Jarocina? - nie zapomnij odbiornika

radiowego! Po raz drugi Rozgonia Harcerska nadawa
bdzie podczas Festiwalu Muzyków Rockowych, lokalny,

odbierany w promieniu 70 km program „Radia Nieprzema-

kalnych". Audycje trwa bd non-stop od pierwszej, do

ostatniej godziny festiwalu. Przypominamy, e tegoroczna

edycja „Jarocina" odbdzie si w dniach 29.VII-2.VIII.

* Jeszcze jedna informacja „jarociska". Obchodzcy w
tym roku piciolecie istnienia zespó TSA organizuje tam

wito mioników heavy-metal. Grupa wystpi w skadzie...

nie, nie zdradzajmy wszystkich tajemnic, doda moemy
natomiast, e nie tylko TSA bdzie torturowa suchaczy

metalowego koncertu.

* Jury XXII Studenckiego Festiwalu Piosenki pod prze-

wodnictwem Jana Poprawy przyznao; I nagrod (100 tys. z)

- Konradowi Malernie z Kielc; II nagrod (60 tys. z) -

Ryszardowi Makowskiemu z Warszawy; trzy III nagrody (po

40 tys. z) - Julianowi Mer z Krakowa, Tomaszowi Wachno-

wskiemu z Warszawy i grupie Super Trio z Poznania; dwa
wyrónienia (po 20 tys. z) - Alicji Ciebielskiej z Poznania i

grupie Towarzycho piewacze Lovellas z Bydgoszczy.

Totalnym nieporo-

zumieniem okrelili

koncert Oddziau Za-

mknitego suchacze
zgromadzeni 27 maja w
warszawskiej Rivierze.

Nabranie publicznoci

„na Jarego" byo (jeli

chodzi o kas) pomy-
sem niezym, ale na

dusz met niesku-

tecznym. Tych, którzy

nie byli - informujemy:

Krzysztof Jaryczewski

. nie gra w Oddziale Za-

mknitym!

* XXIII Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu roz-

pocznie si 22 lipca koncertem ;,Premiery Opole 86". Kolej-

no: 23.VII. - „Rock non stop - Opole 86", 24.VN. „Piosenki

Adama Kreczmara", a finaowy koncert „Od Opola do Opo-

la" -w pitek 25 lipca. cznie program Festiwalu skada si

z czterech koncertów w amfiteatrze i dwóch w Teatrze im. J.

Kochanowskiego: „Koncert piosenkt aktorskiej i kabareto-

wej" oraz „Debiuty-Opole 86".

* To si nazywa poczucie wasnej wartoci! Duet Papa

Dance, z jednej strony nazywa swoj {pierwsz czy drug?)

pyt dtugograjc Poniej krytyki, a z drugiej nie przyjmuje

oferty przyjcia do zespou... Jessey Cole'a.

* Wybryk Jana Borysewicza z grupy Lady Pank podczas

imprezy rozrywkowej we Wrocawiu odbi si duym echem

w krajowych rodkach przekazu.

* Grupa Wojciecha Waglewskiego VO0 VOO, ju w no-

wym skadzie (W. W, - g., Jan Pospieszalski - b.g., Andrzej

Ryszka - dr. oraz gocinnie Mateusz Pospieszalski - sax.)

wystpia 28 maja w warszawskim klubie „Riviera-Remont".

Wydarzenie o tyle warte odnotowania, e materia dwiko-
wy z tego koncertu znajdzie si najprawdopodobniej na

kolejnej duej pycie.

* Reaktywowana zostaa nasza ulubiona grupa Woo Boo
Doo. Szczegóy wkrótce.

* Równie now kapel zaoy Jorgos Skollas, wokalista

znany dotd raczej ze wspópracy z innymi grupami (Krzak,

Tie Break) z pogranicza rocka i jazzu.

* 10 lipca zakoczy si w Moskwie VII Midzynarodowy
Konkurs Im. Piotra Czajkowskiego (dyscypliny konkurso-

we to fortepian, skrzypce, wiolonczela, piew). Jest to jeden

z najbardziej prestiowych konkursów na wiecie, a nagro-

da tam zdobyta zapowiada zazwyczaj wiatow karier jej

laureatowi. Tutaj przecie przed kilkoma laty odniosa swój

pierwszy sukces nasza znakomita mezzosopranistka Ewa
Podle i w jej przypadku regua ta sprawdzia si w 100%. W
tegorocznym Konkursie wród jurorów zasidzie nasza wy-

bitna pianistka Halina Czerny-Stefaska, mamy jednak na-

dziej, e Polacy znajd si te wród laureatów.

* Mexico 86, to nie tylko Mistrzostwa wiata w pice no-

nej. To take szereg imprez towarzyszcych, midzy innymi

koncerty muzyki powanej. Polsk „reprezentowaa" wybit-

na pianistka Anna Maria Staczyk, która graaw swym pro-

gramie utwory polskich kompozytorów.

By moe Sting przyjedzie kiedy do Polski osobicie;

tymczasem dziki staraniom orodka teatralnego Akade-

mia Ruchu mona go byo zobaczy w Warszawie w go-
nym filmie Chrisa Petita Radio gra. W zainspirowanym

dokonaniami Kraflwerk i Devo dramacie lider Police za-

gra pracownika stacji benzynowej, który yje uwielbie-

niem dla zmarego tragicznie idola ery rock'n'rolla - Ed-

diego Cochrana. Sting nagra do filmu jego piosenk
Jhree Sleps To Heaven.

Film Radio gra znalaz si w programie zorganizowane-

go w kocu maja przegldu niezalenego kina brytyjskie-

go obok interesujcego dokumentu powiconego tzw.

alternatywnej scenie rockowej w Wielkiej Brytanii przeo-

mu lat siedemdziesitych i osiemdziesitych - Rough Cut

And Ready Dubbed Hasana Shaha i Dorna Shawa z

udziaem m.in. Stiff Little Fingers, Cockney Rejects, Sbam
69, A Certain Ratio, UK Subs i in. Pokazano te m.in. filmy

Lot do Berlina z muzyk Irmina Schmidta, The Falls -

Katalog ofiar z opraw dwikow Briana Eno oraz Po-

szukiwaczki zota wedug pomysu i z muzyk Lindsay

Cooper.

W jednej z audycji „Muzyk noc" dowiedzielimy si, kto

czego nie lubi. I tak: Krystyna Giowska - heavy metalu,

Beata Kozidrak - bezsensownych tekstów piosenek, zespo-

u Modern Talking, muzyki w której nie gra czowiek, a

zaprogramowane komputery, Marek Niedwiecki - Modern
Talking, ale ich sucha, eby wiedzie dlaczego nie lubi.

Krzysztof Szewczyk uwaa e to co si lubi lub nie, zwiza-
ne jest z psychik czowieka. On nie lubi wszelkich ekstre-

mów, a wic muzyki awangardowej i zbyt atwych utworów
disco, lakich jakie wykonuj Sandra, Scolch, Baltimore. An-
drzej Korzyski wypowiedzia si zdecydowanie przeciwko

wszelkiej sztucznoci. Nie lubi wic facetów, którzy nakada-

j kraciaste czapki, zawizuj chustki pod szyj i udaj
orkiestr podwórkow. Dalej - amatorskich zespoów roc-

kowych, które nie majc nic do powiedzenia podczaj si
do fali rocka. Z konkretnych wykonawców nie lubi pan An-

drzej zespou Univers, uwaajc e jego czonkowie s w
muzyce nieszczerzy, za ich al po Lennonie jest niepraw-

dziwy

Artysta Janusz Rewiski nie lubi muzyki „barchanowej"

tym, którzy tego pojcia nie rozumiej tumaczy, e to taka

muzyka, któr uprawia Eleni i do której zalicza si piosenk
Nie byfo ciebie tyle lal.

W ankiecie brali udzia take nasi redakcyjni koledzy. Kor-

neliusz Pacuda ma za nic gitarzystów, którzy bez sensu
„rzebi" dugie solówki w rockowych utworach, nie wierzy

polskim rastamanom, cho z przyjemnoci sucha zespou
Daab. wreszcie ma dosy tych piosenek studenckich, które

od dwudziestu ponad lat w rytmie bossa novy przekazuj
mu mdroci yciowe.

Marian Butrym owiadczy, e to czego nie lubi nie ma
wpywu na tre redagowanego przez niego pisma (co po-

twierdzam z ca stanowczoci). Tak wic nie lubi free jaz-

zu, awangardy muzycznej epatujcej chwytami pozamu-
zycznymi z przysowiowym rozbebeszaniem fortepianu na
czele. Nie lubi knajpianej muzyki, bezsensownych tekstów

nowofalowych i paru tych polskich zespoów, które dobrze
wiedz, e on ich nie lubi.

Teraz naley poczeka na owiadczenia kto kogo lubi.

(ah)

...CZYSTYCH SERC
I BRUDNEGO POWIETRZA

Who Made Who (Atlantic), nowa pyta

grupy AC/DC. przynosi nagrania ze cieki
dwikowej filmu ,,Maximum Overdrive.

W repertuarze kolejnego albumu Lou
Reeda Mistrial (RCA) zwraca uwag utwór

Video Viotence; jego bohaterem jest czo-

wiek, który pod wpywem filmów oglda-
nych w telewizji popenia zbrodni. Nigdy

dotychczas nie publikowane nagrania gru-

py Velvet Underground, z któr Reed by
przed laty zwizany, wypeniy album Anot-

her View wchodzcy w skad piciopyto-

wego kompletu The Velvet Underground
Boxed Ser (Polydor). Z kolei nagrania Nico,

byej wokalistki Velvet Underground, z jej

wystpów w krajach demokracji ludowej

zoyy si na program dwupytowego albu-

mu Nico Behind The Iron Curtain (Dojo).
*

Grupa The Styte Council, która w War-

szawie zrealizowaa w ubiegym roku vi-

deo-clip Walls Come Tumbling Down, fir-

muje koncertowy album Home And Abroad
(Polydor).

TOMASZ STAKO I MAREK KOTASKI
Rock jako panaceum na wszystko. Jako metoda zlikwido-

wania godu w Afryce, alkoholizmu w Polsce, jako sposób
na narkomani i wirusowe zapalenie wtroby lypu B. Wy-
starczy tylko zorganizowa koncert rockowy i wszystkie pro-

blemy znikn. No, moe nie po jednym koncercie, ale po
stu, dwustu...

Oczywiste bzdury, niemniej takie mylenie zaczyna ostat-

nio dziwnie si rozwija. I w tym wanie duchu zorganizo-

wano w Warszawie w pitek 23 maja „Koncert czystych

serc". Znaczy, koncert przeciw narkomanii. Pewnie bardzo

dobry koncert. Pewnie, bowiem nie wytrzymaem na nim

duej ni 45 minut. Nie daem rady. W Hali Gwardii powie-

trze byo a sine od papierosowego dymu. Sam nie pal. Na
sali gównie modzi ludzie w wieku licealnym. Koncert trwa
od powiedzy 1530 do 23°°. Osiem i pó godziny. Takie dugie
przebywanie w zadymionym pomieszczeniu jest bardzo

szkodliwe dla zdrowia, nawet gdy cel jest zdrowy i suszny.

A taki by.
Skoczmy arty. Warszawa nie posiada sali odpowiedniej

do porzdnego zorganizowania takiego koncertu. Dostpna
u nas aparatura, ekipy techniczna nie zapewniaj - czsto
nie z ich winy - moliwoci przeprowadzenia tego rodzaju

wydarzenia sprawnie i szybko. Nie przesadzam. Gdy wsze-

dem, akurat trwaa przerwa techniczna. Co najmniej 20 minut.

Czy wic warto porywa si na tego sonia? Czy warto przy-

zwyczaja modych ludzi do bylejakoci, prowizorki, atania

dziur byle czym? Czy lo nie powoduje strat w ich myleniu,

w ich przyszym, dorosym yciu? Panowie organizatorzy z

waszymi wspaniaymi hasami - zastanówcie si.

1 jeszcze jedno - te warte zastanowienia. Koniunktura

rockowa wyglda ostatnio tak, jak wyglda. Kapele nie graj
tylu koncertów co kiedy. Maj wicej czasu. atwo je ze-

bra w Warszawie na koncercie czystych serc. czy czystych

koszul. Jak si koniunktura poprawi, bdzie gorzej. Mniej

entuzjastycznie popr kolejne pomysy. Niby naturalne. Ale

dostrzegam co niezdrowego w iym wspieraniu si rockow-

ców ide a ideowców rockiem. Co potwornie sztucznego.

Cynicznego moe.
Moe si myl.
Spotkaem paru muzyków. Niewielu, bo prawie wszyscy z

tzw. czoówki zagrali. Na scenie. Ten, zapytany dlaczego stoi

tu, nie gra, odpowiedzia: nie musz, nigdy nie paliem. On
naprawd mówi z czyslym sercem.

MIROSAW MAKOWSKI

* W roli producenta pyty Animal Boy
(Beggars Banquet) grupa Ramones zaan-

gaowaa Jeana 8eauvoir do niedawna
zwizanego z formacj The Plasmatics.

Oczekiwany,,qd 'kilku miesicy, kolejny

album zespou Genesis Imisible Touch u-

kaza si 9 czerwca staraniem firmy Chari-

sma-Virgin. Ona te wydaa zestaw lil-

mowych nagra Tony'ego Banksa -

Soundtracks oraz now pyt Petera Ga-
briela - So.

•k W nagraniu kolejnego albumu formacji

Broski Beat - Truthdare Doubledare

(London) wzi ju udzia nowy wokalista

John „Jon" Foster.

Robbie Robertson, znany przede
wszystkim z nagra Boba Dylana oraz ze-

spou The Band. wzi udzia w realizacji

nowej pyty grupy The Cali - Reconciled

^ (Elektra).

^ * Utworzona przez Carmine'a Appice, by-
^ ego perkusist Vanilla Fudge, formacja

2 King Kobra nagraa album Thrill OlA Lileth

^ me(Capitol).
O * Albert Lee, gitarzysta który wystpowa
w Polsce z zespoem Erica Claptona, firmu-

je autorsk pyt Speechless (MCA).
* Po duszej przerwie wróci do studia

Paut Simon. Nowy album wykonawcy nosi

tytu Graceland (Warner Bros).

* Singlowe nagrania The Cure zebrane

zostay na pycie Standing On A Beach -

The Singies \F\cX\or\). Retrospektywny cha-

rakter maj te' albumy Fin - Monochrome
Set (El) i Hysteria - Lydia Lunch (Widow-
speak).

Bez zapowiedzi ukaza si kolejny al-

bum Eurythmlcs - Revenge (RCA).

* Nieznane nagrania Michaela Jacksona
z lat 1969-1975 zebrano na pycie Looking

Back To Yesterday (Motown).

Emerson ake And Powelt (Polydor) to

tytu debiutanckiego albumu nowego tria.

W jego skad wchodz: Keith Emerson -

instrumenty klawiszowe, Greg Lake - gita-

ra, gitara basowa, piew (obaj wystpowali

wczeniej w Emerson, Lake And Palmer) i

Cozy Powell - perskusja (dawniej zwizany
m.in. z Rainbow).

* W nagraniu dwupytowego albumu z

piosenkami z musicalu Time (EMl) wzili

m.in. udzia Cliff Richard. Freddie Mercury

(Oueen). Julian Lennon, Dionne Warwick.

Stevie Wonder, Leo Sayer i Murray Head.

* Dwie pyty z nagraniami lilmowymi fir-

muje Hy Cooder - Crossroads (Warner

Bros) i Blue City (Warner Bros).

* Nowoci muzyki country: Heroes -

Johnny Cash i Waylon Jennings (Colum-

bia), The Promiseland - Willie Nelson (Co-

lumbia).

* Marc Almond sygnuje pyt A Wo-
man's Story (Some Bizzare) z siedmioma
piosenkami spopularyzowanymi przez in-

nych wykonawców (m.in. A Satty Dog z re-

pertuaru Procol Harum oraz Just Good
Friends Petera Hammilla).

* Sygnalizowana ju w rubryce 33 1/3,

nowa pyta grupy Queen z piosenkami z fil-

mu Highlander otrzymaa ostatecznie tytu

A Kind Of Magie (EMl).

* Rainer Bloss, który wystpowa w
Polsce razem z Klausem Schulze, nagra
album Ampsy (Thunderbolt).

* Dyskografia grupy Sex Plstois powik-
szya si o pyt ast Shown On Earth

(McDonald Lydon).

* Ukazay si tez: The Seer- Big Country

(Mercury), Modern Times - Latin Ouarter

(Arista), Bangs And Crashes - Go West
(Chrysalis), KillerLords- The Lords Of The
New Church (IRS), Heaven And Sea - Pele

Shelley (Mercury), Please- Pet Shop Boys
(Parlophone), Candy Apple Grey - Husker

DO (Warner Bros), Tunisian Twist - Patrick

Filzgeratd (Red Flame), In The Good Old

Country - The Nightingales (Vindalou),

Getting The Holy Ghost Across - Bill Nel-

son (Portrait), Hollywood - The Rods (Ze-

bra). Raised On Radio - Journey (Colum-

bia), Measure For Measure - Icehouse

(Chrysalis), Classics Live - Aerosmith (Co-

lumbia), Change OfAddress - Krokus (Ari-

sta). The Black Attack Is Back - Black Oak
Arkansas (Heavy Metal America), Slrength

In Numbers- 38. Specja (A&M). Winner in

You- Patti Labelle (MCA), Headed For The

Natur- Neil Diamond (Columbia). Magne-
lic Heaven - Wax (RCA), For Sentimental

Reasons - Linda Ronstadt (Elektra), Inno-

cent Eyes - Graham Nash (Atlantic), Dan-

cing In The Rain - Frankie MiHer (Vertigo),

Secret Dreams Are Forbidden - Bonnie Ty-

ler (CBS), Princess - Princess (Suprem).
Urban Beaches - Cactus World News
(MCA), Love And Rock'n Roll - Grag Kihn

(EMl America). Acquired Taste - Junior

(Mercury), Brutal - Black Uhuru (RAS).

* Nowa pyta Wora Cutlera otrzymaa ty-

tu zbioru jego opowiada z 1962 roku -

Gruts (Rough Trade).

* Wybrane nowoci jazzowe: Song X-
Pat Metheny i Omette Coleman (Geffen).

Chick Corea And Electric Band - Chick

Corea (IMS), Got Something Good For You
- James Blood Ulmer And Phalanx (Moers

Musie), Atlantis - Wayne Shorter (Colum-

bia), Current Events - John Abercrombie

(ECM), Foreign (ningu - Tony Wiffiams

(Blue Note).

* Po duszei przerwie wznowia dziaal-

no grupa Skorpió. Nowy album lego ze-

spou, w dalszym cigu prowadzonego
przez Karoly Frenreisza, nosi tytu Azt be-

szeli mar az egesz varos (Favorit).

* Ukazay si te: Elso Emelet - Elso £-

melet (Start), East 1986 - East (Start), Uj-

hold - Zsuzsa Kocz (Pepita), Ezt nem tu-

dom maskepp mondani - Bikini (Start), Ra-

bo// el! - Nino (Pepita), Augen der Sehn-
suchl- Electra (Amiga).

* Dwie klasyczne pyty Jazzowe ukazay
si niedawno w Zwizku Radzieckim. Pier-

wsza przedstawia nagrania tria Bill Evans -

p, Scott LaFaro - b, Paul Montian - dr, dru-

ga przypomina kilka utworów w wykonaniu
synnego gitarzysty Wesa Montgomery. Li-

cencje zakupione zostay od japoskiej

firmy Victor Musical Industries.

* Rockow oper Aleksandra Gradskiego
Stadion, powicon pamici zamordowa-
nego chilijskiego poety i bojownika o spra-

wiedliwo spoeczn - Victora Jary, wyda-
a w dwuptytowym albumie firma Mieodia.

Posta bohatera kreuje sam kompozytor,

który nagra take parti gitary, fortepianu,

syntezatorów i instrumentów perkusyjnych.

W pozostaych rolach wystpuj wybitni ra-

dzieccy wokalici m.in. Aa Pugaczowa,
Jelena Kamburowa. Josif Kobzan. Towa-
rzysz im czonkowie zespou Skoromochy
oraz chór i orkiestra symfoniczna pod dy-

rekcj Aleksandra Pieluchowa.

red.

Mariusz
Jeliski

poleca:

TELEWIZYJNA

LISTA PRZEBOJÓW
Pod Latarni- Urszula i Klincz (real. A. Wit-

kowski)
Bibiraa - Misoerne Kwiaty (real. K. Rie-

ge)

W moim ogrodzie - Daab (real. J. Fedak)

O jaki dziwny - Tilt (real. J. Fedak)

red.

Krzysztof

Szewczyk
rekomenduje:

PRZEBOJE DWÓJKI
Black and White - Kombi (real. J. Machul-
ski)

Video Narkomania - Kapitan Nemo (real. J,

Kcik - M. Wasilewski - T. Sandurski)

Powiedz, ile masz lat - Urszula (real. P. Kar-

piski - J. Kapkowski)
Opowiadania kosmiczne - Marek Biliski

Ze studia Tonpressu
W studiu Tonpressu w Warszawie przy ul. Petófiego. pón wiosn powstay takie oto

pyty. Na pierwszy plan bez wtpienia wysuwa si album Lecha Janerki, Historia podwodna.
Duy krek - leszcze nie zatytuowany - nagraa równie Anna Jurksztowtcz. Kontynuowa-
na jesl nieprzerwanie, nie ogldajc si na koniunktur, wietna seria singli dokumentuj-
cych dziaalno mtodych polskich zespoów rockowych - katalog powikszy si o pytki

T. Love (Marzyciele, Gar i, Liceum), Deuter (Zte myli, redniowiecze), Madame (Dzie
narodzin. Krawat powieszony w tazni) i Made In Poland (Jedna mata chwila, Nieskazitelna

twarz). Dla zwolenników rodzimego country Lonslar zarejestrowa natomiast dwa utwory: Z
tob i Guchy i spragniony ciebie.

W studiu Tonpressu, ale ju nie dla Tonpressu, nagrywa równie drug pyt dugogra-

jca Papa Dance w nowej edycji.



„Czytam wasz miesicznikjudo (Hu-

go, ale nie zawsze znajd co dla siebie...

Moglibycie podawa informacje i adresy

o fan-clubach, dni koncrtnw, zdjcia z

koncertów oraz prowadzi list przebojów

pop rocka, a take zamieszcza na ostat-

niej stronie listy od nas i róne, drobne

ogoszenia..."

„Czy Szanowna Redakcja mogaby

I

przesta wybrane przeze mnie kasety lub

: pyty przekazem pocztowym za zalicze-

niem..."

„...Bardzo bym chciamie w posiadaniu

. te dwie pyty. Zastanawiam si jednak w
jaki sposób mógtbym kupi od Was te py-

ty i czy to jest realne. Jeeli moecie do

mnie napisa, to na ten adres...

"

Takich i podobnych propozycji i prób
otrzymujemy od naszych czytelników bar-

dzo wiele. Niestety nie moemy ich speni,

Dtugi cykl produkcyjny powoduje, e w
chwili wydrukowania pewne informacje

przestaj by aktualne* Nie mamy absolut-

nie moliwoci poredniczenia w zakupach

pyt i kaset, bo musielibymy przekwalifiko-

wa Redakcj na punkt usugowo-handlo-

wy. Z przykrocite musimyzrezygnowa z

odpowiedzi na listy na prywatne adresy na-

szych czytelników. Ale moemy:
- odpowiada na najciekawsze listy na a-

mach naszego miesicznika,

- drukowa najciekawsze z nich lub ich fra-

gmenty,

- przede wszystkim za moemy zaofero-

wa czytelnikom GIED WYMIANY
PYT.
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i Wielkopolski Orodek Kultury w
Poznaniu na przegld muzyki reggae

I

pn. „Reggae nad Wart" 12-13.V!L w
j

gorzowskim amfiteatrze.

I Kiub Pytowy przy WDK w Kiel-
1 cach na Przegld Filmów Muzycz-

nych Video w dniach 20-22,V.

Na Festiwal Piosenki Radzieckiej

w Zielonej Górze w dniach 9-14.VI.

Brodnicki Dom Kultury na impre-

z Muzyczny Camping w dniach 28-

29.VII.

Wojewódzki Dom Kultury w Ol-

sztynie na XIII Ogólnopolskie Spo-
tkania Zamkowe „piewajmy Poez-

j" w dniach 24-27A/II.

Na Festiwal Muzyków Rocko-

wych JAROCIN "86 w dniach 29 lipca

- 2 sierpnia.

DZIKUJEMY!

Oczekiwany przez wielbicieli gru-

py Aya RL od dawna jej debiutancki
album - Aya RL (Tonpress SX-T 67)

obok piosenek znanych z singli, ta-

kich jak Ksiycowy krok czy Unikaj

zdj przynosi kilka premierowych li-

tworów, m.in. Czy to oni?, Polska i

Ulica miasta.

W pierwszych aniach pikarskich

mistrzostw wiata w Meksyku ukaza-
a si okolicznociowa ptytka zespo-
u 2+1 Mundial '86 z jedn piosenk
w dwóch wersjach : Ody do boju oraz

Troch nadziei na wygran (Ton-

press S-621 ).

Piosenki Seweryna Krajewskie-

go, Andrzeja Zieliskiego, Andrzeja
Korzyskiego i innych z tekstami

m.in. Agnieszki Osieckiej i Jana Wo-
ka tworz repertuar nowej pyty Ma-
ryli Rodowicz Gejsza nocy (Polskie

Nagrania-Muza SX 2264), nagranej z

zespoem Police II.

Standardy takie jak In A Senti-

mental Mood Ellingtona i Miltsa czy

Stardusl Carmichaela, ale te m.in.

Ballad o spenionych snach Woj-
ciecha Karolaka oraz wasny utwór

Tina Kamila wykonuje Tomasz Szu-
kalski, któremu towarzyszy Grand
Standard Orchestra Jana Ptaszyna

Wróblewskiego, na pycie Tina Kami-
la (Polskie Nagrania-Muza SX
2250).

ZOTA PYTA DLA WOJTKA!

Nie tak dawno omawialimy w MM/Jazz bardzo udan i atrakcyjn
pyt Wifonu Love Me Tender, zawierajc kilkanacie polskich wer-
sji przebojów epoki rock and rotla z repertuaru Elvisa Presleya. Dos-
konaym wykonawc wszystkich piosenek - a take konceptualist
pyty - by popularny piosenkarz Wojciech Gssowski, bodaj nasz
najlepszy interpretator rock and rolla, cho ostatnio czciej wystpu-
jcy za granic ni w kraju. W trakcie emocji mundialowych, w sce-

nerii pikarskiej Studia-J, odbya si mia uroczysto wrczenia pio-

senkarzowi tradycyjnej „Zotej Pyty" ufundowanej przez Wifon.
Wojtkowi gratulujemy, a rozmow z piosenkarzem na temat jego pla-
nów zamiecimy ju niedugo.

BLIEJ BABILONU

Fot. M. KAREWICZ GEDEON JERUBBAL

MIEJSCE AKCJI: Studencki klub „Stodoa". CZAS AKCJI: 11 maja,
niedzielne, gorce i parne popoudnie. SCENOGRAFIA WYDARZE:
Scena zastawiona aparatur naganiajc. W dali soneczko i leccy na
jego ile ni lo bocian, ni to abd oraz zwisajca smtnie krepina. W
ROLACH GÓWNYCH m.in. Izaak. Gedeon Jerubbal, Daab, Niepodle-go Trójktów, Zgoda. Rap, Gras, The Rangers.
Publiczno powinna by z majowej imprezy zadowolona. ywioowa,

radosna, mato skomplikowana i atwa muzyczk lover's rock zespou
The Rangers oraz gboka, niepokojca atmosfer i klimatem muzyka,
któr stworzya Niepodlego Trójktów stanowiy bieguny „reggej-
skiej" (sowa jednego z sympatycznych Murzynów) imprezy. Wszystkie
kapele graty równo, pulsujce i wibrujco, cho zdecydowanie najlepiej

wypady grupy grajce najwczeniej. Wokalista gliwickiego Rap otrzy-
ma najtrudniejsze zadanie powitania publicznoci. Zapiewany przez
niego hymn Marleya dugo jeszcze brzmia pod strzech Stodoy. Ze-
spó Grass, gdyby nie nadmiar „efektów" móg si podoba. Nastawio-
ny odpowiednio przez muzyczne rodki masowego raenia, czekaem
a zagraj gwiazdy: Izaak, Gedeon Jerubbal i Daab. Po dobrych recenz-
jach w prasie szczególnie uwanie obserwowaem zespó Izaak. Nieste-
ty to, co zaprezentowa nie byo ani nowe. ani odkrywcze. Wykonane
przy tym mato spontanicznie i sztywno nie mogo zachwyci ani tych,
którzy przyszli si pokiwa, ani naszych prawdziwych rastamanów. Gru-
pa powinna wypracowa jak wasn koncepcj posugiwania si pul-
sujcym dwikiem.
Zespó Gedeon Jerubbal zaprezentowa si lepiej, ni wledy, gdy wal-

czy w barwach jednego z uczestników telewizyjnego „Turnieju Miast".
Kapela grata poprawnie, cho oczywicie nie ustrzega si naiwnoci, z
któr zespó stara si upora od pocztku istnienia (prawie si uda-
o!!?)

Widzom pozostao oczekiwanie na ostatni gwiazd - zespó Daab
(kokieleryjnie uywajcy nazwy „muzyka serc" jako ekwiwalent sowa
„reggae"). Grupa po sukcesach za granic zaprezentowaa kilka no-
wych utworów. Niestety publiczno bya ju bardzo zmczona, po kil-

kunastu minutach grania zespó stwierdzi, e nie ma kontaktu z widow-
ni (tymczasem kto zabra instrumenty klawiszowe) przeprosi i sko-
czy swój wystp. Pozostae zespoy przegldu stanowiy koncertow
przecitno, niczym specjalnym si nie wyróniajc.
Pozostawiem na koniec grup, o której mona powiedzie, e mimo

i na przegldzie nie zagraa adnego nowego utworu, potrafia stworzy
taki klimat, aby zgromadzeni lani mogli przypomnie sobie lata euforii

spowodowanej boomem muzyki punk, nowej fali i reggae. Marihuana.
Gupcy. Przed nami wielka przestrze, pomimo okrojonego skadu Nie-
podlegoci Trójktów (brak czci sekcji dtej), brzmiay jak za daw-
nych lat.

Podsumowujc niedzieln imprez Irzeba stwierdzi, e cho zabra-
ko grup Kultura i i Izrael, które mogyby wnie jeszcze mne elementy
do tego przegldu (charakterystyczn atmosfer mistycznego spotka-
nia), polskie reggae zeszo z drogi, któr niebezpiecznie si posuwao
(chocia moe troch zbyt si komercjalizuje). Coraz mniej w „sowia-
skiej odmianie" sunshine reggae, coraz wicej poszukiwa czystego
pulsujcego dwiku, którym tak wspaniale posugiwa si Bob Mar-
ley.

ARTUR GRUDZISKI

DUDEK NA CHOROBOWYM
Smutna wiadomo dla fanów Ireneusza Dudka. Za naszym pored-

nictwem pragnie on poinformowa wszystkich zainteresowanych, e z
powodu choroby zawiesza dziaalno swojej grupy Shakin'Dudi oraz
big-bandu bluesowego do odwoania. Mamy jednak nadziej (a nie jest

ona bezpodstawna), e usyszymy ich ju, wraz z leaderem, na Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu

Moskiewska „Prawda" z dnia 31
maja poinformowaa, e w Sportowym
Kompleksie Olimpijskim odby si 30
maja „Koncert-Wezwanie", w którym
udzia wzili znani artyci radzieccy,
min. L. Uljanow, A. Pugaczowa, A.
Gradski. Fundusze z tego koncertu zo-

stay przekazane na konto 904, na rzecz
pomocy tym, którzy ucierpieli wskutek
awarii czernobylskiej elektrowni ato-

mowej.

• Po sukcesach w Australii Bob Dylan I

Tom-Petty postanowili kontynuowa pod-

jt wspóprac. 9 czerwca wystpili w San
Diego Sports Arena, inaugurujc tym kon-

certem tournee amerykaskie, które po-

trwa do koca lipca. 26 czerwca doczya
do nich grupa Grateful Dead. Na kilka ty-

godni przed wystpem w San Diego Dylan

otrzyma za wybitne dokonania artystyczne

oraz niesabncy wpyw na innych najwy-

sze wyrónienie, przyznawane twórcom

muzyki rozrywkowej w Stanach Zjednoczo-

nych, tzw. ASCAP Founders Award. W uro-

czystoci wzili udzia m.in. Elizabeth Tay-

lor, George Michael, Bob Seger i Neil

Young.
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• Smutna wiadomo d!a wielbicieli for-

macji Led Zeppelin. Robert Plant potwier-

dzi w wywiadzie udzielonym tygodnikowi

„Billboard": nie ma adnych szans na to,

by grupa wznowia dziaalno. Popularny

wokalisla rozwiza te ostatnio zespó, z

którym nagrywa wasne pyty i nowy reper-

tuar przygotowuje wspólnie z Bryanem A-

damsem i Dave'em Stewartem (Euryih-

mics).

• Mick Jagger rozesa do wszystkich

czonków grupy The Rolling Stones tele-

gramy, w których informuje, e nie zgadza
si na planowane od pewnego czasu wia-
towe tournee zespou, poniewa ma inne

projekty na biecy rok, m.in. skomponuje
muzyk do frfmu Afana Park ra Angef
Heart.

• Bob Geldof zapowiedzia, e podjta
przez niego akcja pomocy godujcym w
Afryce zostanie z dn. 1 grudnia br. zako-
czona. W tej chwili w dalszym cigu ukazu-

j si jednak pyty, których sprzeda za-

pewnia stae wpywy na fundusz The Band
Aid Trust (m.in. album z nagraniami gwiazd

muzyki heavy metal), odbywaj si te kon-

certy z cyklu „Live Aid" (ostatnio „Self Aid"

w Dublinie z udziaem U2, The Pogues, El-

visa Costello, Vana Morrisona, Roryego
Gallaghera, Boomtown Rats i in.). Geldot

opublikowa niedawno autobiograficzn

ksik ts That li?
t odpowiadajc w niej

m.in. na zarzuty takie choby, e zainspiro-

wana przez niego akcja suy miaa auto-

reklamie.
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• Przesaa istnie grupa Weather Re-
port; ostatni koncert odby si w maju,

Wkrótce Ukae si poegnalny album for-

macji, nagrany w grudniu ub.r. Joe Zawinul

utworzy ju nowy zespó - Weather Update
w skadzie: Mino Cinelu - piew, instru-

menty perkusyjne. John Scofield - gitara,

Victor Bailey - gitara basowa, Peter Erskine

- perskusja.

• Roger Taylor zdementowa pogoski, ja-

koby opuci grup Ouran Duran. Ze
wzgldu na kopoty ze zdrowiem nie we-
mie on jednak udziau w nagraniu nowej

pyty zespou, zastpi go Steve Ferrone.

Inny czonek Duran Duran - Andy Taylor -

skomponowa ostatnio piosenki do filmu

American Anthem, planuje te nagranie so-

lowe albumu,

• Zespó Thompson Twins opuci Joe

Leeway. Pozostali czonkowie grupy rozwa-

aj moliwo zmiany jej nazwy na The

Twins... Nowym wokalist The Michael

Schenker Group zosta Robin McAuley... W
zespole Dio gitarzyst Vivian Campbella
zastpi Craig Goldie z formacji Guiffria...

Nowym wokalist grupy Biack Sabbath jest

Ray Gillen... Na miejsce Andy'ego Rourke

do zespou The Smiths zwerbowano Crai-

ga Gannona, byego basist Aztec Came-

.

ra... Peter Criss, byy perkusista Kiss, przy-

j propozycj wspópracy z Balls Of Fire...

Andreas Thein, który w 1985 roku odszed
z grupy Propaganda, utworzy wasny ze-

spó Kino... David Lee Roth, byy wokalista

Van Halen, zaoy wasn grup w ska-

dzie: Steve Vai - gitara, Billy Sheehan -

gitara basowa, Gregg Bissonette - perku-

sja... Neil Finn, przed kilku laty podpora

Split Enz, utworzy zespó Crowded Hou-

se.

• John Lydon, lider zespou Public Image

Ltd., polubi starsz od niego o 10 lat Nor
Meier, córk redaktora naczelnego wyda-
wanej w Berlinie Zachodnim gazety „Der

Tagesspieget". Dorosa córka Nory - Arri -

'wystpowaa z londysk grup Slits.

• Grupa The Beach Boys postanowia u-

czci dwudziestopiciolecie dziaalnoci,

udajc si w kocu maja w dug tras

koncertow przez cae Stany Zjednoczone.

Popularny zespó odwiedzi 100 miast. Z

okazji tournee ukazaa si wspomnieniowa

pyta dostpna tylko podczas koncertów,

• Tina Turner wystpi w filmie gangster-

skim Widows... Frank Zappa zagra handla-

rza narkotyków w serialu telewizyjnym Mia-

mi Vice... Ma rol w filmie Forever Lulu

przypomniaa o sobie Debbie Harry, bya
wokalistka grupy Bionie... Beite Mió}er i

Little Richard wystpili w Down And Out In

Beverty Hills, nowej wersji Boudu z wód
Renoira... David Bowie wystpi na Broad-

wayu w musicalu Pat Joey.

• B.B. King i Miles Davis wystpili razem
w nowojorskim Beacon Theatre. Gitarzyst

w grupie Davisa jest od kilku tygodni znany

m.in. z nagra George'a Harrisona i Joni

Mitchell Robben Ford.

|<
Sec
|o

• Grace Jones przeobrazia si w królo-w wampirów w nowym filmie grozy -

Vamp.

• Phil Collins, który zapowiedzia, e re-

zygnuje z nagra solowych na kilka lat. ku-

pidu posiado w Perth w Australii, nie-

daleko domu nalecego do Davida Bo-

wie... Z kolei Bruce Springsteen kupi po-

siado wartoci ponad trzech milionów

dolarów w Parlos Verdes Penisula na

przedmieciu Los Angeles,

• Willy DeVille, lider grupy Mink DeYille,

ogosi niewypacalno. Dugi popularne-

go w kocu lat siedemdziesitych zespou
wyniosy ponad milion dolarów.

• W San Francisco powstanie pierwsze

na wiecie muzeum muzyki rockowej.

• Priscilla Presley, która przed kilkunastu

laty rzucia Elvisa Presleya, postanowia

niedawno ponownie wyj za m. Jej wy-

brankiem jest brazylijski reyser filmowy

Marco Garibaldi.

• Mick Jagger i Daryl Hall nagrali w due-

cie piosenk do nowego filmu wytwórni

Disneya - Ruthless People. Produkcji na-

grania podj si Dave Stewart z Euryth-

mics,





Nagra j z Emmylou w Los
Angeles w 1972 roku, po czym
ruszyli na tras. Grupa nazy-
waa si Fallen Angels - Upa-
de anioy. Bya to bardzo traf-

na nazwa, bowiem tworzyli j
uciekinierzy od mioci, prawa i

porzdku, jak stwierdzia sama
piosenkarka. To tournee byo
powrotem do korzeni, do ró-
de muzyki country. Emmylou
poznawaa jej prawdziwy
smak, poznawaa ycie szalo-
ne, gwatowne, niszczce. La-
tem 1973 roku uczestniczya w
nagraniach ostatniej pyty Par-

sonsa Grievou$ Anget - Boles-
ny Anio zawierajcej piosenki
jego oraz Toma T. Halla, Lou-
vin Brothers i Everly Brothers.
Po zakoczeniu pracy w stu-

diu artysta „poszed w cug".
Duych dawek alkoholu zmie-
szanego z morfin serce nie

mogo wytrzyma. Mia 26 lat,

gdy 19 wrzenia zmar.

Bya wstrznita i przera-

, ona. Wszystko zaamao si w
chwili, gdy zrozumiaa jego
stosunek do muzyki country,

gdy osignli ju wspania
harmoni, nie tylko jeli chodzi
o gosy. Pewnie miaa wtpli-
woci, czy potrafi kontynuo-
wa to, co robi on. Pewnie za-

stanawiaa si, czy da sobie
sama rad z muzyk country.

Naley jednak do ludzi czy-
nu, co oczywiste jest z Zodia-
ku. Pomogli te przyjaciele,

którzy z Parsonsem grywali.

Emmylou wrócia do Los An-
geles, podpisaa kontrakt z fir-m Reprise i „zmontowaa ka-
pel". Bya to pierwsza edycja
The Hot Band w skadzie: Ja-
mes Burton - gitara i Glen D.

Hardin - fortepian, byli muzycy
Presleya; Emory Gordy - gita-

ra basowa, John Ware - perku-
sja, Hank de Vito - gitara stalo-

wa i Rodney Crowel! - gitara i

piew.

Pierwszy wspólny longplay
Pieces Of The Sky - Skrawki
nieba, wydany na pocztku
1975 roku zawiera, podobnie
jak u Parsonsa, kompozycje
country, ale te i piosenk
Beatlesów For No One - Dla
nikogo. Piosenka Braci Louvin
- // / Coutd Only Win Your Love
- Gdybym tylko moga zdoby
tw mio staa si jej pier-

wszym przebojem. Bob Dylan
porwa j na nagrania albumu
Desire - Podanie.
Nastpny longplay Eite Ho-

tel - Hotel dla elity (1976), jej

pierwszy „zoty", zawiera trzy

kompozycje Parsonsa, jak

równie synne ju standardy:
Bucka Owensa TogetherAgain
- Znowu razem, Dona Gibsona
Sweet Dreams - Sodkie ma-
rzenia i Hanka Williamsa Jaru-
balaya. Bya te pikna pio-

senka Lennona i McCartneya
Here There And Everywhere -
Tutaj, tam, wszdzie.
Po triumfalnym tournee po

Europie wydano trzeci album
Luxury Liner - Luksusowy li-

niowiec (1977) z tytuow pio-

senk Parsonsa i zaskakujco
zaaranowanym rhythm-and-
btuesowym numerem Chucka
Berry'ego Cest La Vie (You
Never Can Tell) - Takie jest y-
cie (Nigdy nie mona przewi-
dzie). Wiejskie skrzypki zmie-

niy ten utwór - sta si on
wielkim przebojem country.

Rok 1978 przynosi dwie py-
ty dugograjce: nieco mono-
tonny - Ouarter Moon In A Ten-
Cent Town - Kwadra ksiyca
w miecinie z kompozycj Doi-

y Parton To Daddy - Dla tatu-

sia i zbiór dotychczasowych
przebojów Profile.

BALLADA O
EMMYLOU
W rok póniej ukazuje si jej

pierwszy longplay cakowicie
powicony muzyce country

Blue Kentucky Girl - Smutna
dziewczyna z Kentucky. W jej

zespole pojawiaj si nowi
wietni muzycy: Ricky Skaggs
i Anglik Albert Lee, za na
bluegrassowym albumie Ro-
ses In The Snow - Róe na
niegu (1980) - piewajce
siostry White i ich tata pianista
-• Buck. Czasami w chórkach
piewaj te Doiy Parton i Lin-

da Ronstadt, bardzo zaprzy-
janione, ale nie majce do
czasu, by nagra razem ca
pyt. Najbardziej znanym
przebojem tercetu jest urocza,
stylizowana ramotka Mister
Sandman - Pan snu, pocho-
dzca z pyty Evangeline
(1981), znów bardzo zrónico-
wanej, ale troch za mao
country.

Potem te by country-roc-
kowy Cimarron (1981) i nagra-
ny na ywo longplay Last Date
- Ostatnia randka, narodziny
drugiej córki, wreszcie Ballada
o Sally Rose i obecnie - Thir-

teen - Trzynasty. Tak - trzyna-

sty solowy album Emmylou dla

firmy Warner Brothers. Nie za-

pominajmy bowiem o pycie z

koldami Light Of The Stabie -

wiato stajenki (1980). O licz-

nych duetach nie wspomn,
cho o albumie The Ballad Of
Jesse James - Ballada o Jesse
Jamesie trzeba. Poznaa wtedy
Paula Kennerley, dla którego
rzucia ma. Producenta za-

razem i wspótwórc jej sukce-
sów. A to wanie porzucony
Brian Ahern pomóg stan
przyszej gwiedzie na nogi po
mierci Parsonsa.

Emmylou wniosa do muzyki
country powiew wieoci, po-
wab i czar. Wskazaa innym
drog do Nashville przez ca
tradycj i róne odmiany stylu

country.

Udowodnia caemu wiatu,
e muzyka country nie musi
by prowincjonalna i zgrzebna.
e moe by fascynujca, ele-

gancka i uwodzicielska. Taka
jak Emmylou.

KORNELIUSZ PACUDA

UWAGA: w pola kolorowe naley wpisa pene nazwy znanych zespo-
ów lub imiona I nazwiska solistów odgadnite na podstawie zdj w
„okienkach" diagramu.
POZIOMO: 1) amerykaski zespó dugowosych punków, 4) droga do

sukcesu estradowego, 5) profesor z bajek Brzechwy, który uczy muzyki 7
córek lub grupa rockowa z Australii, 7) Johny - sawa muzyki country, 8)
inicjay piosenkarki i aktorki amerykaskiej, która graa gówn rol w filmie
Hallo Doiy, 9) ...King Cole, 14) zespó beatowy braci Zieliskich, 17) synna
grupa rockowa z Johny Rottenem, 23) znana pod koniec lat 70-tych grupa
wokalna z Alicj Majewsk, 24) Otylia, wokalistka jazzowa, wystpujca
m.in. z Chrisem Barberem, 25) Humperdinck, 27) Magosia z Lombardu, 28)
najbardziej ortodoksyjny odam punk-rocka, 29) nuta, 30) nasz system tele-
wizyjny, 31) ...Condition Zbigniewa Namysowskiego lub... Force Gingera
Bakera lub nazwa grupy rockowej, 33) japoski eksperymentator w zakresie
muzyki elektronicznej, 34) jego pierwszym wielkim przebojem bya piosen-
ka Heartbreak Hotel, 36) imi Russela, kompozytora (Delta Lady) i wokalisty,
wspópracownika Joe Cockera lub Thomasa, murzyskiego wokalisty, który
wystpowa na Jazz Jamboree, 41) imi gitarzysty Wintera, 43) grupa roc-
kowa z pocztku lat 70-tych, w której liderem by Dariusz Kozakiewicz, a
solist Wojciech Gssowski, 46) sposób rejestracji telewizyjnej, 48) synna
grupa rockowa ze Stingiem, 53) synny zespó symfonicznego rocka, naj-
pierw z Peterem Gabrielem, póniej z Philem Collinsem, 54) Minelli, 56) naj-
synniejszy Ringo, 58) miasto jednego z tradycyjnych stylów jazzowych lub
wietny big-band rockowy, 62) zespó Grzegorza Ciechowskiego, 66) jedna
z naszych. pierwszych grup beatowych, w której piewali m.in. Michaj Bura-
no, Czesaw Niemen, Wojciech Korda i Adriana Rusowicz, 70) Acker, znany
angielski klarnecista jazzu tradycyjnego, 71) za wet, 73) Brian, klawiszowiec,
spec od instrumentów elektronicznych, araner, producent i kompozytor,"
74) imi lidera grupy Jethro Tuli, 75) prdko lub odyga, 76) inicjay nazwy
znanego tria rocka symfonicznego, wykonawców o imionach Keith-Greg-
Carl. 77) jeden z dwóch braci jazzmanów: Dick by kompozytorem i arane-
rem, Ted - saksofonist, 78) na czele Rolling Stonesów, 80) wokalista Adam
od „mrówek", 81) imi synnego bluesmana, który wystpowa przed trzema
laty w Polsce, Didleya, 82) Kristofferson, 83) imi Martina, amerykaskiego
gwiazdora filmowego i piosenkarza, znanego m.in. z filmu Rio Bravo, 84)
jeden z pierwszych polskich zespoów beatowych, w którym piewali m.in,
Katarzyna Sobczyk, Karin Stanek, 85) polski zespó nowej fali, któremu lide-
ruje Tomasz Lipiski, 87) Zjednoczone Siy Natury, 90) popularna obecnie
gwiazda jazzujcej muzyki pop, córka Nigeryjczyka i Szkotki, 91 ) Jan, dawny
gitarzysta holenderskiej grupy Focus, 98) wystp estradowy pod goym nie-
bem w gwarze piosenkarzy, 99) towarzyszy piewakowi, 100) popularny
kwartet naszych wokalistów, 104) bohaterka synnego przeboju Buddy Hol-
ly'ego, 105) synny amerykaski kompozytor jazzowy, twórca standardu
Blues In The Night, 106) wiatowej sawy wokalista, kompozytor, autor tek-
stów, uprawiajcy wszystkie gatunki muzyki od folk po bluesa i rocka, któ-
rego niedawno przedstawialimy w trzyodcinkowym artykule, 107) jedna z
naszych firm pytowych.
PIONOWO: 1 ) popularna ongi piewajca Hanna, 2) by wokalist grupy

Perfect, 3) Czesaw Wydrzycki, 6) znany chór lub ... and the Bunnymen, 8)
gos mski, 10) aktor, tancerz i piosenkarz, odtwórca gównej roli w filmie
„Gorczka sobotniej nocy", 11 ) Annie Lennox plus Dave Stewart, 12) wybit-
na jednostka, 13) zakady sprztu elektroakustycznego w Bydgoszczy, 15)
synny polski pianista jazzowy, którego imieniem nazwano festiwal jazzowej
piantstyki, 16) Jessica, która graa gówn rol w filmie Country, obecnie
odtwarza posta piosenkarki Patsy Cline w filmie Sweet Dreams. 18) pie-
wajca Aa, 19) polski film muzyczno-baletowy osnuty na wtkach biblij-

nych, 20) znana wgierska grupa rockowa, 21) obok humoru w piosence
kabaretowej, 22) Maria, która w ubiegorocznym festiwalu w Opolu piewaa"
„Papierowy Men", 24) Joe gitarzysta i kompozytor jazzowy, który wystpo-
wa m.in. z Ell Fitzgerald i Oscarem Petersonem, 26) pseudonim artystycz-
ny Johna Lydona z Sex Pistols, 32) synny amerykaski kompozytor musi-
cali o imieniu Irwing, 35) Wakeman lub Springfield, 36) wiatowej sawy gru-
pa hard-rockowa, w której grali m.in. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul
Jones, John Bonham, 37) imi synnej pieniarki peruwiaskiej o niespoty-
kanej skali gosu, 38) nazwa znanego chóru lub instrument strunowy, 39) w
Maanamie, 40) grupa z Austrii lub wytwórnia pyt w CSRS, 42) Annie - z tria

wokalnego Dave Lamberth Singers lub Diana - kiedy
w The Supremes, obecnie solistka, 44) najpopularniejsza grupa z Norwegii,
45) jazzowy Duke, 47) kompozytor piosenek, m.in. Pamitasz, bya jesie,
48) rytualny taniec punków, 49) dwik C podwyszony o pó tonu, 50)
nasza najlepsza grupa heavy metal z Markiem Piekarczykiem, 51 )

dawniej w
KajaGooGoo, dzi solowo ze znanym przebojem Neverending Story, 52)
wytwórnia pytowa w Polsce w latach midzywojennych lub dawna nazwa
gmachu wystpów muzycznych, 55) nazwisko trzech braci z Bee Gees, 57)
Jim, -opisywany w majowym MM/Jazz piosenkarz country, 59) McCartney,
60) piewajca Brenda lub gitarzysta Alvin z Ten Years After, 61) Alexis
„ojciec brytyjskiego bluesa", 63) znany polski wokalista, 64) proba o powtó-
rzenie utworu, 65) imi pianisty Pogorelica, 67) imi piosenkarki Niedziel-
skiej, laureatki festiwalu w Koobrzegu, 68) aktor filmowy, wokalista i kom-
pozytor zwizany z grup Police, The Dream ofthe Blue Turtles, 69) gitarzy-
sta Frank, zaoycie! grupy Mothers of tnvention. 72) polski muzyk rockowy,
o którym piszemy w tym numerze MM/Jazz, 78) imi Felicjano, 79) Eddyi
gwiazda muzyki reggae z Jamajki, który niedawno koncertowa w Polsce,
86) imi znanego radzieckiego kompozytora i muzyka rockowego, 87) le-

gendarny popularyzator i gwiazda muzyki reggae, 88) najsynniejszy Jimi,
mistrz gitary, 89) jazzujca Ewa, 92) serio - zespoy ludowe, artobliwie - o
grupach rockowych, 93) znany aktor, piosenkarz i kompozytor o imieniu
David, film Absolute Beginners, 94) sycha z opolskiej estrady, 95) tygod-
nik radiowo-telewizyjny, 96) zachodnioniemiecka grupa elektroniczna, rywal
zespou Kraftwerk lub tytu znanej opery Gounoda, 97) wokalista, kompozy-
tor Stevie, twórca ostatniego przeboju / Just Cali To Say i Love You, 101)
imi Lundstrema, dyrygenta znanego radzieckiego big-bandu, 102) grupa z
Gayg, 103) polska formacja metalowa o coraz ciekawszych pomysach
muzycznych.

Po rozwizaniu krzyówki naley litery z pól oznaczonych czarnymi krop-
kami ustawi w kolejnoci od góry do dou i odczyta pierwszcz hasa
rozwizania.
Drug cz hasa rozwizania utworz litery odczytane w analogiczny

sposób w krzyówce sierpniowej ju w nastpnym numerze MM/Jazz.
Wród autorów, którzy w sierpniu przel pod adresem redakcji cae

hasto, rozlosujemy wiele cennych nagród w postaci atrakcyjnego sprztu
odtwarzajcego oraz kaset i pyt wykonawców wybranych przez samych
laureatów. Poniewa aby wzi udzia w losowaniu potrzebne bd kupony
wycite z obu numerów pisma, prosimy o zwrócenie uwagi na kupon dzi-

siejszej krzyówki wydrukowany na tej stronie.
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